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Obtenha certificação em microbiota! 

Necessita de formação prática em microbiota? Quer atualizar e melhorar os seus 
conhecimentos em apenas um par de horas?  Gostaria de reservar uma sessão privada de 
tutoria com um especialista internacional?  Xpeer Medical Education e o Biocodex Microbiota 
Institute lançam um conjunto de cursos destinados a melhorar o conhecimento dos médicos 
sobre a importância para a saúde da microbiota humana.  

Cursos gratuitos e com acreditação, disponíveis em 7 línguas 

A ação de formação integra quatro módulos de uma hora com acreditação.  Só dispõe de 
5 minutos? Não há problema, cada hora é preenchida por múltiplos vídeos de 
microaprendizagem. Está disponível um teste de avaliação no final do curso para a obtenção 
de créditos oficiais de formação contínua europeia em medicina, atribuídos pelo European 
Accreditation Council on Continuing Medical Education. Os cursos encontram-se disponíveis 
em 7 línguas: inglês, francês, espanhol, russo, polaco, turco e português. Tornados possíveis 
graças a um donativodo Biocodex Microbiota Institute, são inteiramente gratuitos e estão 
disponíveis exclusivamente na app Xpeer. 

Reserve uma sessão privada de tutoria com um especialista através da app Xpeer 

A primeira sessão, disponível em maio de 2021, terá por tema os Medicamentos e a 
Microbiota Intestinal. Ministrado pelo Professor Francisco Guarner Aguilar, MD, PhD, 
gastroenterologista e investigador sénior do Instituto de Investigação Vall d’Hebron 
(Barcelona), este curso destina-se a profissionais de saúde com um nível médio de 
conhecimentos sobre a microbiota. Graças a um resumo visual composto por 3 
recomendações e 3 conceitos a rever, o profissional de saúde tem a possibilidade de aplicar 
imediatamente o que aprendeu com o seu próximo paciente.  Exclusivo: os profissionais de 
saúde podem também reservar uma sessão de tutoria privada com o Dr. Guarner na app 
Xpeer. Não espere, obtenha a certificação em microbiota! 

 

 



Como aceder?  

Descarregue a app Xpeer, inscreva-se e insira o código de referência SBIO21GUA1 ou siga 
diretamente para o menu principal.  

 

Disponível brevemente em 2021 

• Obesidade/Excesso de Peso e Microbiota na prática clínica - Prof. Karine Clément -  
1 crédito ECMEC 

• Sintomas digestivos e microbiota na prática clínica - Prof. Giovanni Barbara – 
1 crédito ECMEC 

• Efeito da microbiota sobre os fármacos na prática clínica - Prof. Francisco Guarner – 
1 crédito ECMEC 

 

O que é a Xpeer? 

Xpeer Medical Education é a primeira aplicação de formação clínica acreditada do mercado, com 
cativantes vídeos de microaprendizagem de apenas 5 minutos. Com um poderoso algoritmo para 
personalização da experiência do utilizador e dos conteúdos, similar ao das mais populares 
plataformas de entretenimento em streaming, oferece uma experiência nova para a formação 
contínua e o desenvolvimento profissional dos prestadores de cuidados de saúde. Credenciada pela 
União Europeia de Médicos Especialistas, oferece componentes de formação clínica de elevada 
qualidade científica. Na Xpeer poderá encontrar este currículo sobre a Microbiota e 500 horas de 
formação clínica de 2021 na sua especialidade, tecnologias, e competências profissionais e pessoais. 

!

Microbiota Institute 

O Biocodex Microbiota Institute é uma instituição científica internacional que visa a promoção da 
saúde através da divulgação do conhecimento sobre a microbiota humana. Para esse fim, o Instituto 
dirige-se tanto aos profissionais de saúde como ao público em geral no sentido de aumentar a sua 
consciencialização quanto ao papel fundamental deste órgão ainda pouco conhecido do corpo 
humano.  

 

 


