
Ainda mais conteúdo adicionado a esta enorme base de
dados de anatomia em 3D:

 

  
        

  

  
 

Novas características! Obtenha o conteúdo que você precisa, rápido!      
Melhorado, eficiente e fácil de usar    

 

0418 8-V065

Solicite hoje sua prova gratuita! 
 Para saber mais acerca da Edição 2018 do Atlas de Anatomía Humana com integração de RA, por favor contate ao seu 

Representante de Ovid ou pelo correio eletrônico ventaslatam@wolterskluwer.com.  

As imagens interativas em 3D
transformam qualquer quarto num
laboratório de anatomia.

A realidade aumentada no Atlas de Anatomia Humana 2018 cria uma 
experiência de aprendizado transformadora, permitindo aos usuários 
visualizar a anatomia macroscópica e a microanatomia como seriam 
vistas num laboratório com cadáveres ou espécimenes.

Com a aplicação Visible Body para iPhone® e iPad®, os usuários 
podem colocar um órgão humano virtual ou um corpo humano
completo virtual em cima de qualquer superfície plana, e usar os seus 
dispositivos como uma janela para identificar e dissecar de maneira 
virtual a anatomia.

• Compatível com iPhone 6s ou mais avançado, iPhone SE, iPad Pro, o
iPad (de quinta geração ou maior) que corram iOSTM, versão 11.
• Transforma qualquer quarto num laboratório de anatomia completamente
equipado com milhares de espécimenes virtuais.
• Oferece vistas de anatomia macroscópica e microanatomia desde
qualquer ângulo.

Atlas de anatomia humana Visible Body®

com realidade aumentada

• NOVAS vistas de anatomia macroscópica incluindo modelos melhorados de pele
masculina e feminina, anatomia revisada da mão, genitais femininos refinados,
circulação da cadeira adicional e novas vistas sagitais e coronais do crânio.
• NOVAS vistas de microanatomia incluindo um corte transversal dum osso longo,
um osteon, vasos sanguíneos, um nefrón, um nefrón simplificado, alvéolos e sacos
alveolares.

• NOVA experiência de laboratório de anatomia permitindo a dissecação de
cadáveres virtuais em posição debruçada ou supina.
• Vistas de anatomia dental em 3D incluindo cúspides, fossas e superfícies; vistas de
corte transversal dum incisivo, canino, pré-molar, molar de raiz dupla e molar de raiz
triple; e um modelo interativo e animado dos arcos superior e inferior.

• Pessoalize com rapidez uma vista adicionando ou subtraendo anatomia por
sistema e/ou região com Systems Tray atualizado.
• Encontre o que está procurando com as opções Fade, Hide e Select Others avançadas.
• Retire estruturas e revele a anatomia subjacente com um toque só, usando a nova 
ferramenta de dissecação.
• Explore quando quiser sem perder o seu lugar com o novo modo de isolamento que 
guarda e restaura a vista atual.


