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¿Por que Visible Body em Ovid?
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NOVO! Integração do Sistema 
de Gerenciamento de Aprendizagem

Programas interativos 
de modelagem em 3D 
da anatomia humana

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 Android™.
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Recursos de visualização da
anatomia em 3D para interatuar 
e explorar o corpo humano

Usa-se como referência,
aprendizado e educação do
paciente

Ótimo para professores e
estudantes na aula e para
professionais da saúde no seu
lugar de trabalho

Variedade flexível de programas 
para escolher conforme as suas
necessidades institucionais e
orçamento

Disponível online e app móvel 
para iPad®, iPhone® e 
AndroidTM
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Separe estruturas e capas da cabeça aos pés, rote os modelos 
anatómicos e mergulha-se na anatomia sistémica e regional.

Livro de texto complementário e aprendizado como na aula, com 
recursos interativos que apoiam os objetivos de aprendizado.

Rangos de cobertura desde uma visão geral do sistema até módulos 
premium de especialidade.

Produzido por uma equipe ganhadora de prémios de ilustradores 
médicos e expertos em visualização biomédica que pertencem à 
Associação de Ilustradores Médicos.

Acesso a conteúdo variado que inclui animações, ilustrações, 
definições, pronunciações de áudio, testes e muito mais.

Obtenha uma integração com o Visible Body LMS e atribua laboratórios 
e aulas interativos, faça testes práticos e classificados e acompanhe o 
desempenho dos alunos. Este novo recurso está disponível para os 
clientes do Human Anatomy Atlas, Muscle Premium e Anatomy & 
Physiology. Integração LMS disponível para Moodle, Canvas, Blackboard 
e D2L.



VISIBLE BODY® EM OVID®

Recursos Esenciais de Anatomia

¡SOLICITE HOY SU PRUEBA GRATUITA!

0118 7-V651
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Atlas de Anatomia Humana

Animações Fisiológicas

Anatomia e Fisiologia
Anatomia para a Sala de Aula

Anatomia e Função
Anatomia em Ação
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Modulos Premium de Especialidade

O primeiro produto na série Visible Body, esta 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. 

Disponível em sete linguagens, o atlas inclui mais de 5,000 estruturas anatómicas de precisão médica -desenvolvidas por 
ilustradores médicos profissionalmente trenados, e verificadas por anatomistas expertos- cobrindo a anatomia sistémica, 
anatomia regional, sentidos e ação muscular. É ótimo para profissionais da saúde, professores, estudantes, fabricantes de 
dispositivos e para quem tenha interesse em uma visualização detalhada da anatomia humana.

Esta livraria de animações é uma coleção extensiva de mais de 100 deslumbrantes vídeos de 
alta qualidade, ilustrando e animando os principais processos fisiológicos do corpo humano, e 
as patologias comuns. 

Este programa de ensino interativo, ganhador de prémios,
fornece todo o material on-line 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.

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.

Faça um percurso abrangente a través de vários 
complicados sistemas do corpo com estes programas de 
especialidade, que usam modelos 3D e apresentações 
interativas, filmes rápidos e imagens assombrosas para dar 
aos usuários uma visão interna mais profunda para 
aprendizado e referência.

Premium circulatório e do coração
Premium dos músculos
Premium do esqueleto

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

Serviços de apoio e consulta
ganhadores de prémios

As equipes de suporte de Ovid®, 
ganhadoras de prémios, lhe 
ajudam a implementar as
ferramentas na sua livraria para 
otimizar o desdobramento, 
promoção, treinamento, 
configuração e pessoalizacão.

Apoio disponível 24/7 em mais de 
20 línguas diferentes.

A equipe global de Engajamento como o 
Cliente tenha obtido reconhecimento como o 
melhor da sua classe da Omega Management 
Group’s NorthFace ScoreBoard AwardTM ao 
obter pontuações superiores na satisfação ao 
cliente durante os últimos cinco anos 
seguidos.




