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

 

 

A microbiota é uma área da saúde em crescimento e os cientistas consideram-na o órgão recém-
descoberto do corpo humano. À medida que a investigação científica com ela relacionada cresce, é 
agora claro que os triliões de microrganismos (bactérias, vírus e fungos) que compõem a microbiota 
têm um impacto comprovado em domínios sanitários como as doenças digestivas, a saúde feminina 
e infantil, etc.. Para divulgar os conhecimentos sobre a microbiota e aumentar a consciencialização 
para a respetiva problemática, o Biocodex Microbiota Institute concebeu um centro de 
conhecimento dedicado à microbiota centrado no utilizador que proporciona aos seus visitantes 
informações atualizadas, adequadas e de confiança para uma melhor saúde. 

Já alguma vez ouviu falar da palavra “disbiose”? Ou sobre os benefícios dos probióticos para sua 
saúde? Já sabia que a microbiota intestinal é um bom indicador da longevidade? Ou que sua microbiota 
vaginal consiste em centenas de bactérias que ajudam a manter um ambiente vaginal saudável? Tanto 
os curiosos como os especialistas encontrarão aqui as respostas para estas perguntas. 

Um centro concebido em torno de três grandes áreas da saúde e centrado em percursos 
personalizados: 

● Com foco nos intestinos, “O poder do nosso Intestino”: criado especificamente para destacar 
a sua importância, aborda temas como o “eixo intestino-cérebro”, as doenças digestivas e 
respetivas soluções. 



 

● Com foco na saúde das mulheres de todas as idades, “A microbiota feminina”: analisa todos 
os assuntos relativos ao tema, como a puberdade, a gravidez, as respetivas doenças e como 
cuidar de tudo isto.  

● Com foco nas outras microbiotas, “As maravilhas da nossa microbiota”: reúne diferentes 
assuntos como a microbiota cutânea, otorrinolaringológica ou pulmonar e as funções que as 
mesmas desempenham no corpo. 

As informações sobre a microbiota, redigidas por cientistas, ficam ao dispor de todos através de 
notícias, entrevistas com médicos, dossiers temáticos, infografias, conteúdos aprofundados e até 
mesmo histórias na versão móvel. 

“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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