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Veja o interior para ofertas adicionais.

 Ovid tem uma sólida capacidade de procura, para que usuários possam encontrar aquilo que buscam mais rápido. 
Também poderão isolar estruturas, criar vistas pessoalizadas, ouvir pronunciações, usar a função de teste para estudar 
ao seu próprio ritmo e muito mais. O atlas é ideal para profissionais da saúde, professores, estudantes, fabricantes de 
dispositivos e para quem tenha interesse em uma visualização detalhada da anatomia humana. O Atlas da Anatomia 
Humana está disponível em 7 linguagens, incluindo inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, chinês simplificado e 
japonês. Usuários podem criar e guardar favoritos, notas e percursos pela sua conta. 

•  Cabeça e pescoço
•  Tórax
•  Abdômen
•  Pélvis
•  Coluna cervical
•  Coluna torácica
•  Coluna lombar
•  Axila
•  Fossa cubital
•  Quadril
•  Joelho
•  Pé

Sistemas
•  Esquelético
•  Circulatório
•  Nervoso
•  Respiratório
•  Muscular
•  Digestivo
•  Urinário
•  Linfático
•  Endócrino
•  Reprodutivo

Seções cruzadas
•  Cabeça (Axial)
•  Cabeça (Coronal)
•  Cabeça (Sagital)
•  Tórax (Axial)
•  Pélvis (Axial)

Sentidos
•  Ouvido
•  Ouvido meio
•  Ouvido interno
•  Cóclea
•  Olho
•  Aparato lacrimal 
•  Lentes e fibras zonulares
•  Regiões da língua
•  Seções da língua
•  Pele
•  Receptores do tato
•  Folículo piloso

Atlas de anatomia humana
Uma referência geral da anatomia humana que já ganhou prêmios. É uma visualização 
em 3D e uma ferramenta de aprendizado usada para interatuar e explorar os sistemas 
do corpo humano. 
Inclui mais de 5,000 estruturas anatómicas interativas, femininas e masculinas, de 
precisão médica, desenvoltas por ilustradores médicos profissionalmente trenados, e 
verificadas por anatomistas espertos, cobrindo a anatomia sistémica, anatomia 
regional, sentidos, ação muscular e 25 seções cruzadas. 

Visible Body é um pacote de programas on-line cobrindo anatomia, fisiologia, patologias, músculos e os sistemas 
esquelético e circulatório através de modelos interativos 3D, animações, testes e mais.

Se você apoia médicos, professores, estudantes ou dispositivos médicos P&D, Ovid oferece uma subscrição 
flexível e opções de compra que lhe-permitem pessoalizar Visible Body para satisfazer as necessidades específicas 
da sua instituição.  Ademais, todo programa oferece uma app móvel. A maioria das apps estão disponíveis para 
iPad® e/ou iPhone® e muitas estão disponíveis para dispositivos AndroidTM.

RECURSOS ESENCIAIS DE ANATOMIA

Disponível para licença do site, iPad/
iPhone e tablet/celular Android.

Regional



Visible Body on Ovid

• 50 capítulos/módulos de importante conteúdo de anatomia e 
fisiologia.

• 500+ modelos anatómicos rotatórios claros.
• Mais de 150 atrativas animações e ilustrações.
• Pontos de referência ósseos em 3D do esqueleto axial e 

apendicular. 
• Objetivos de aprendizado, testes de disseção e escolha 

múltipla, e cartões para notas.
Pronunciações em áudio e definições de centenas de estruturas. 

• Mais de 600 estruturas cardíacas e vasculares
• Funções básicas
• Anatomia anormal
• Patologias comuns
• Procedimentos
• Banco de testes com mais de 200+ perguntas 

• Disponível em 7 linguagens: inglês, alemão, francês, italiano, 
espanhol, chinês simplificado e japonês. Nota: pronunciações no 
inglês só.

• Milhares de modelos 3D de músculos, ossos, ligamentos, bursas, 
nervos e artérias mostram a anatomia normal. Os modelos 
incluem definições, pronunciações, pontos de referência ósseos, 
conexões musculares, inervação e abastecimento de sangue. 

• Animações da ação muscular –faça zum, giros panorâmicos e 
rotações para estudar vários ângulos. 

• Centenas de perguntas de teste.
• Dúzias de modelos mostram as lesões e padecimentos 

musculoesqueléticos mais comuns.
• Apresentações passo-a-passo das patologias comuns.    

• Células e tecidos
• Sistema tegumentário
• Sistema esquelético e articulações
• Tecido muscular e sistema muscular
• Sistema nervoso e sentidos especiais
• Sistema endócrino
• Sistema circulatório
• Sistema linfático
• Sistema respiratório
• Sistema digestivo
• Sistema urinário
• Sistema reprodutivo 

Viaje ao interior do coração e do sistema circulatório com este programa de especialidade; ele utiliza 
modelos 3D e apresentações interativas, filmes rápidos e imagens visualmente assombrosas para dar 
usuários uma visão mais profunda do interior. Professionais da saúde e estudantes usam este programa 
para aprender, como referência e para a educação do paciente no trabalho. 

ANATOMIA PARA A SALA DE AULA

Anatomia e fisiologia
Para professor dar vida aos tópicos de anatomia e fisiologia com um absorvente software 3D ganhador de prêmios. 
Disponível em 5 linguagens: inglês, francês, alemão, japonês e chinês simplificado; este programa interativo de 
anatomia fornece todo o material suplementário necessário para apoiar aos professores e estudantes para um curso 
de anatomia y fisiologia de dois semestres nas universidades, escolas vocacionais ou colégios comunitários. Inclui 
más de 5,000 estruturas anatómicas interativas que combinam com o Atlas de Anatomia Humana.

Premium dos músculos
Mergulha-se nos músculos do corpo humano com este atlas 3D completamente interativo. É perfeito para 
instrutores e professionais da saúde querendo aprender, revisar ou comunicar informações profundas sobre os 
músculos, seus conexões e ações –especialmente para medicina esportiva, terapia física, quiroprática, 
dispositivos médicos e outros campos relacionados.
Agora, este atlas inclui versões 3D das 20+ patologias mais comuns, como ciática, rasgaduras do manguito 
rotador, fratura de tíbia e muito mais! Com uma nova aparência:  é possível adicionar a anatomia circundante 
com um golpezinho à vez.  A função de favoritos permite que usuários criem uma coleção de imagens de 
anatomia normal e patológica nas versões móveis.Adentro de A&F

Visible Body on Ovid

Disponível para licença do site e iPad/iPhone

Disponível para licença do site e iPad.

Available for site license, iPad/iPhone, and 
Android tablet/phone

Available for site license and iPad

ANATOMIA EM AÇÃO
Anatomia e função
Desenvolvido pensando no médico ocupado, este programa fornece aos médicos, 
enfermeiras e outros professionais da saúde acesso a animações, ilustrações e 
modelos 3D do corpo humano e suas funções comuns, que podem ser utilizados 
como uma referência visual e assim educar ao paciente enquanto trabalham.Oferece 
mais de 500 vistas pré-ajustadas, sólidas funções de procura e múltiplas maneiras de 
localizar com rapidez a imagem ideal. Este produto fornece uma visão interativa ao 
interior do corpo humano. Toda imagem pode ser rotada, acercada e dissecada. 
Ademais, usuários podem também fazer notas, compartilha-las ou até criar sua 
própria livraria com as suas imagens favoritas.

MÓDULOS PREMIUM DE ESPECIALIDADE

Premium circulatório e do coração

•  Panoramas gerais do sistema
•  Ossos e músculos esqueléticos
•  Respiração e circulação
•  Células e tecidos
•  Nutrição e eliminação

•  Reprodução e desenvolvimento fetal
•  Patologias respiratórias e circulatórias
•  Patologias digestivas e urinárias
•  Patologias dos ossos e músculos

Animações fisiológicas

A livraria de animações é uma coleção extensiva de quase 70 
deslumbrantes vídeos de alta qualidade ilustrando e animando os 
principais processos fisiológicos do corpo humano. 

Esta coleção de animações e um ótimo complemento para o atlas, porque 
oferece informações complexas resumidas em curtos videoclipes 
multimídia (30-60 segundos), acompanhados com uma narração e texto 
–isto faz mais fácil o entendimento e a retenção.

Disponível para licença do site e iPad/iPhone



Outras sucursais de vendas estão 
localizadas nos seguintes cidades 
e países:

Alphen aan den Rijn, Holanda

Beijing, China

Berlim, Alemanha

Bologna, Itália

Cidade do México, México

Dubai, UAE

Estocolmo, Suécia

Hong Kong

Ilsan, Korea do Sul

Kuala Lumpur, Malásia

Londres, UK

Madrid, Espanha

Mumbai, Índia

Nova Délhi, Índia 

Norwood, MA, USA

Paris, França

Riyadh, Arábia Saudita

Sandy, UT, USA

Sídney, Australia

Tokio, Japão

Varsóvia, Polônia

Sede Mundial de Ovid
333 7th Avenue 
New York, NY 10001 
(646) 674-6300
(800) 343-0064
Email: 
ventaslatam@wolterskluwer.com

Para aprender mais sobre Visible Body em Ovid, entre em contato 
com um representante Ovid ou ventaslatam@wolterskluwer.com

Você precisa apoiar os 
usuários de dispositivos 
móveis?
As Licenças de Acesso Completo 
ao site incluem acesso para apps 
de browser e móveis para iPad. 
Programas seletos estão 
disponíveis também para 
dispositivos iPhone e Android.

www.ovid.com
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Visible Body on Ovid

• Modelos 3D de mais de 200 ossos.
• Centenas de ligamentos.
• Mais de 800 pontos de referência ósseos.
• Articulações sinoviais móveis e tecido ósseo.
• Animações e ilustrações detalhando a anatomia e patologias dos ossos. 
• Mais de 500+ perguntas de teste. 

Premium do esqueleto
Esta referência enciclopédica líder no mercado oferece cobrimento completo da 
anatomia esquelética usada com frequência pelos terapeutas físicos e 
ocupacionais, pelos professores, estudantes e aqueles que procuram o 
conhecimento e referência do esqueleto inteiro.

Disponível para licença do site e iPad/iPhone




