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www.biocodexmicrobiotainstitute.com/pro:  
um centro internacional de conhecimento dedicado à microbiota! 

 

 

Quer manter-se informado sobre a microbiota? Necessita de aprofundar os seus conhecimentos? 
Procura um parceiro útil e de confiança no que respeita a investigação e a informações relativas à 
prática clínica? O Biocodex Microbiota Institute lança um centro de conhecimento dedicado à 
microbiota. Este site foi concebido para lhe fornecer conteúdos fiáveis, atualizados e adequados. Foi 
também projetado para refletir o dinamismo e a inovação da microbiota humana. 

 

Disponível em 7 línguas (inglês, francês, espanhol, russo, polaco, turco e português), este centro 
internacional online disponibiliza as últimas notícias e dados científicos sobre a microbiota, incluindo 
conteúdos exclusivos do Instituto, como a revista Microbiota, dossiers temáticos, cursos de formação 
contínua de medicina e entrevistas com especialistas. 

Um parceiro útil e de confiança para os profissionais de saúde  

Numa secção dedicada aos profissionais de saúde, encontrará também infografias práticas e 
pedagógicas, como: "O que são os probióticos? ” ou “O que necessita de saber sobre as 6 microbiotas 
do corpo humano”, que poderá transferir e partilhar facilmente com os seus pacientes. Quer partilhar 
outras informações com os seus pacientes? Convide-os a descobrirem a secção destinada ao público 
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em geral do site através de percursos online dedicados, onde poderão encontrar conteúdos 
atualizados, úteis e de fácil compreensão. 

Mantenha-se atento, mantenha-se atualizado! 

Também se encontram disponíveis neste centro calendários de congressos, onde poderá encontrar os 
próximos eventos sobre a microbiota. E depois da sua passagem pelo site, não se esqueça de se 
inscrever online para receber o “Microbiota Digest”, um boletim mensal com as últimas novidades 
sobre a microbiota. Deseja partilhar uma publicação? Seguir o tweet ao vivo de uma conferência 
(WGO, ESPGHAN, etc.)? Ou navegar pela nova conta do Twitter do Microbiota Institute 
(@Microbiota_Inst) concebido para chegar ao maior número possível de membros da comunidade 
dos profissionais de saúde que desejem estar ao corrente das novidades mais recentes no domínio da 
microbiota. Ao fornecer aos profissionais de saúde as mais recentes notícias e dados científicos e ainda 
uma variedade de ferramentas e serviços pedagógicos, o site do Biocodex Microbiota Institute visa 
ajudar os profissionais de saúde a melhorarem diariamente a compreensão dos seus pacientes sobre 
as respetivas doenças.  

“Temos a expetativa de aumentarmos a consciencialização para o papel fundamental deste 
importante órgão através de conteúdos fiáveis, atualizados e úteis para os médicos e para o público 
em geral, afirma Murielle Escalmel, Diretora de Comunicação Científica Institucional. Graças a este 
centro de conhecimento dedicado à microbiota, pretendemos firmar o Biocodex Microbiota Institute 
como uma importante fonte de informação para quem pretende conhecer melhor a nossa microbiota. 
Mantemos igualmente a nossa promessa: a informação científica ao serviço da nossa saúde!”   

 

 

Sobre o Microbiota Institute 

O Biocodex Microbiota Institute é uma instituição científica internacional que visa promover a saúde através da 
divulgação de conhecimentos sobre a microbiota humana. Para o fazer, dirige-se aos profissionais de saúde e ao 
público em geral para os consciencializar para o papel fundamental desse órgão ainda pouco conhecido do corpo 
humano.  
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