
Primal Pictures

Os modelos anatômicos em 3D de Primal Pictures são construídos utilizando dados de scans 

reais do Visible Human Project e foram cuidadosamente segmentados para criar um incomparável 

nível de detalhes e precisão. Todo o conteúdo dentro do programa foi verificado por anatomistas 

qualificados e por uma equipe de especialistas externos para cada área do corpo.

Educação

Soluções digitais 

adequadas para 

muitos cursos nas 

áreas de medicina e 

ciências da saúde.

Prática Médica

Utilizado por 

profissionais da saúde 

em quase todas as 

especialidades.

Corporativo

Apresentações para o 

corpo diretivo e para 

colegas de trabalho.

Estudantes

Utilizado em 

diversos cursos 

para aprimorar o 

conhecimento em 

anatomia.

A melhor ferramenta online para o estudo da anatomia 
humana em três dimensões.

Primal Pictures cria e 
disponibiliza reproduções 
gráficas em 3D da 
anatomia humana. Seus 
modelos anatômicos são 
reconhecidos por serem 
medicamente acurados 
e detalhados, baseados 
em dados obtidos através 
de scans reais do corpo 
humano. Suas referências 
em anatomia, fisiologia e 
conteúdo clínico são tidas 
como de excelência e são 
utilizadas por milhares de 
professores, estudantes e 
profissionais de ciências da 
saúde em todo mundo. 

primalpictures.com

“Recomendo este produto a todos os professores de anatomia 
como uma ferramenta importante para ilustrar seu trabalho, e 
para os estudantes como um recurso de aprendizado capaz de 
mostrar o corpo humano de uma maneira jamais antes vista.”

DR. STEPHEN SANDLER, Profesor Titular de The British School of Osteopathy, LondonPara mais produtos e 
informações, acesse
dotlib.com
ou escreva-nos em
info@dotlib.com

http://www.primalpictures.com/
http://www.dotlib.com/


Anatomia

Explore, personalize e interaja com conteúdo clínico em anatomia humana em 3D.

3D ATLAS
OF HUMAN ANATOMY

O título mais detalhado e abrangente com 

foco em anatomia contendo os premiados 

modelos anatômicos de Primal Pictures. 

Permite a exploração do corpo humano por 

meio de um 3D visualmente impressionante 

e medicamente preciso, região por região.

Construído cuidadosamente a mão a partir 

de dados imagiológicos, cada região inclui 

todas as estruturas anatômicas, que são 

classificadas e vinculadas a uma enorme 

biblioteca de conteúdo de apoio. Inclui 

textos detalhados relacionados a conteúdo 

multimídia de alta resolução, slides de 

dissecação devidamente classificados, 

ilustrações com anotações, slides 

clínicos, trechos de vídeos e animações 

biomecânicas.

Cada região inclui também um modelo 

detalhado e de várias camadas que 

pode ser correlacionado a imagens de 

ressonância magnética em 3 planos. 

Usuários podem rotacionar ou inclinar os 

modelos e adicionar ou remover camadas 

anatômicas—do osso à pele.

Dê vida a suas apresentações e consultas 

utilizando de uma variedade de conteúdo 

multimídia.

3D HUMAN ANATOMY
AND PHYSIOLOGY

Um recurso multimídia inovador de 

aprendizado, contendo 20 módulos 

interativos. Com conteúdo equivalente 

ao de livros-texto de ponta, este recurso 

traz vida ao ensino por meio de modelos 

interativos em 3 dimensões, animações 

com narração, um atlas de micro-anatomia, 

imagens histológicas e de dissecação, 

conteúdo complementar cobrindo 

o envelhecimento, estudos de caso, 

condições clínicas comuns e questionários, 

tudo integrado em uma variedade de 

planos de estudo.

Uma Área para Estudantes disponibiliza 

milhares de objetos de aprendizagem para 

planos de estudo e palestras—de imagens 

e animações a conteúdo compatível com 

sistemas de gestão de ensino.

A abordagem guiada de ensino—de 

objetivos de aprendizado a auto-

avaliações—torna a aprendizagem mais 

eficiente para estudantes.

3D REAL-TIME
HUMAN ANATOMY

Recurso ideal para a criação de imagens 

personalizadas utilizando modelos 

3D medicamente acurados. Com 

funcionalidades 100% guiadas pelo usuário, 

é possível rotacionar os modelos em 

qualquer direção e eleger as estruturas 

anatômicas que aparecem ou desaparecem 

(em grupos ou individualmente). As 

estruturas podem ser vistas em raio-x, 

opacas ou isoladas.

É possível criar, imprimir, salvar e 

compartilhar imagens customizadas para 

apresentações e folhetos.

Dê vida à anatomia e conquiste a 

atenção de sua audiência utilizando uma 

infinidade de configurações—incluindo 

cores cadavéricas, modo “raio-x” e modo 

“anáglifo”.

3D HUMAN
FUNCTIONAL ANATOMY

Recurso digital versátil, incluindo mais de 

290 visualizações anatômicas interativas em 

3D, dando vida à anatomia funcional.

Inclui uma extensa biblioteca com mais de 

75 animações que cobrem movimentos 

comuns como flexão, extensão, adução 

e abdução para a cabeça e pescoço, 

extremidades superiores, tronco, pelvis e 

extremidades inferiores.

Animações, anatomia tridimensional e 

conteúdo clínico podem ser acrescidos em 

palestras, planos de estudo, apresentações 

e folhetos para distribuição a pacientes.

UTILIZADO POR PROFISSIONAIS
DA SAÚDE DESDE

1991



Especialidades clínicas

Produtos únicos personalizados para um amplo número de disciplinas.

SPEECH LANGUAGE PATHOLOGY

Uma ampla seleção de vistas em 3D 

abrangendo importantes sistemas do corpo 

e impactantes vistas da cabeça e pescoço. 

É complementado por rico conteúdo 

multimídia clínico que aprimora o ensino, o 

aprendizado e o cuidado com o paciente. 

Cobertura limitada unicamente a tópicos-

chave como deglutição, fonética e outros 

distúrbios comumente apresentados.

AUDIOLOGY

Recurso integrado provendo uma 

abordagem guiada de aprendizado, 

cobrindo a anatomia e fisiologia para 

audição—com modelos interativos em 3D, 

animações narradas, imagens de micro-

anatomia e conteúdo complementar 

cobrindo envelhecimento, estudos de caso, 

condições clínicas comuns e questionários. 

Facilmente integrável a uma variedade de 

planos de estudo, este recurso transforma 

a maneira como professores e estudantes 

ensinam e aprendem audiologia.

UROLOGY

Um atlas 3D complementado por mais de 

60 vídeos cirúrgicos retirados da biblioteca 

da Associação Européia de Urologia. Cobre 

uma ampla faixa de procedimentos—

incluindo prostatectomia e nefrectomia 

radical laparoscópica. Os vídeos são 

um recurso de ensino que oferece uma 

referência inestimável.

DENTISTRY

Interação com modelos 3D acurados da 

cabeça, pescoço, face, cavidades oral e 

nasal, dentição, dentes individuais, palato 

e assoalho da boca, laringe e faringe, 

sinus, olhos, cérebro e mais. Muitas vistas 

podem ser rotacionadas em 360º ou 

movimentadas a partir de um eixo vertical, 

proporcionando uma melhor visualização 

de estruturas anatômicas específicas.

DENTAL HYGIENE

Além de modelos 3D da cabeça, pescoço, 

face, mandíbula, cavidade oral e dentes 

mostrando cúspides, sulcos, poços, cristas 

e raízes, este título inclui uma seção 

de tópicos clínicos com textos, slides e 

sequências de animação relevantes. O 

recurso referencial de anatomia 3D perfeito 

para o treinamento e prática de higienistas 

dentais.

PELVIC FLOOR DISORDERS

Atlas 3D da complexa anatomia da pelve 

feminina, assoalho pélvico e órgãos 

que complementa uma extensa seção 

clínica cobrindo condições comumente 

apresentadas—incluindo prolapso, 

incontinência, disfunção miccional e 

disfunção pós-parto. Ajuda a adquirir 

uma maior compreensão da anatomia e 

das funções, auxiliando no diagnóstico e 

prescrição de tratamento.

CT AND MRI:
THORAX, ABDOMEN AND PELVIS

Milhares de imagens claras e acuradas 

em um formato digital intuitivo, provendo 

uma ajuda inestimável à interpretação de 

tomografias e ressonâncias magnéticas. 

Conta com uma biblioteca de imagens 

anatômicas em 3D.

CHIROPRACTIC

Recurso digital para professores, estudantes 

e praticante de quiropraxia. Garante acesso 

a toda coluna vertebral e espinha, com uma 

abrangente seção clínica que inclui 300 

artigos apoiados por uma extensa biblioteca 

de imagens, ilustrações e vídeos.

MSK ULTRASOUND:
UPPER & LOWER LIMB

Criada em colaboração com um time 

de especialistas em imagiologia, este 

recurso é ideal como uma ferramenta de 

treinamento e fonte de imagens de alta 

qualidade para técnicas desafiadoras de 

imagiologia médica. Um atlas anatômico 

3D focado nas juntas complementa a área 

de imagiologia interativa, que permite 

a correlação de seções cruzadas com 

ultra-sons correspondentes de cada 

região e a comparação com ressonâncias 

magnéticas. Imagens de patologia para 

mais de 60 condições clínicas comumente 

apresentadas para os membros superiores 

e inferiores fornecem um contexto clínico 

inestimável.

mais de

6000
ESTRUTURAS ANATÔMICAS



Esportes e Fisioterapia

Todo o necessário para o ensino, aprendizagem e prática do esporte e fisioterapia.

SPORTS INJURIES SERIES

Três módulos—cobrindo o ombro, 

joelho e dedo do pé—provendo modelos 

tridimensionais e vistas de dissecação, 

assim como uma extensa seção que cobre 

uma série de lesões agudas e de uso 

excessivo. Inclui também vídeos clínicos, 

imagens e textos.

ANATOMY FOR EXERCISE

Ideal para programas de fisioterapia e de 

reabilitação, assim como para qualquer 

pessoa interessada na ciência desportiva. 

Inclui modelos 3D e sequências cobrindo 

linguagem anatômica, ossos, articulações, 

músculos e sistemas respiratório e 

cardiovascular—incluindo ciclos cardíacos.

RESISTANCE TRAINING

Título relevante para profissionais e 

estudantes de ginástica, contendo uma 

ampla gama de conteúdo que cobre os 

sistemas esquelético e muscular (contando 

com um extenso atlas de músculos), 

além de linguagem anatômica e sistemas 

cardiovascular e respiratório.

MASSAGE & MANUAL THERAPIES

Com um guia multimídia intuitivo 

e abrangente para anatomia—

complementando perfeitamente uma seção 

focada em fisioterapia—cobre 27 técnicas 

uma enorme variedade de assuntos 

terapêuticos. Ideal para ensino, referência e 

educação ao paciente.

PILATES

Recurso de treinamento 3D que inclui 

os sistemas esquelético, muscular e 

respiratório, além de estruturas anatômicas 

relacionadas ao exercício. Inclui uma 

seção extensa de informação e orientação 

cobrindo princípios fundamentais do 

pilates, movimento e foco muscular, 

exercícios preparatórios e exercícios 

clássicos de esteira.

YOGA

Alia a experiência de Primal Pictures com 

anatomia em 3D ao conhecimento de um 

time de renomados professores de yoga. 

Ferramenta de referência, treinamento e 

ensino em 3 dimensões para instrutores de 

yoga, praticantes avançados e prescritores 

de exercícios. 26 poses populares de yoga 

representadas em modelos 3D visualmente 

impactantes e anatomicamente acurados 

ajudam a compreender a anatomia da yoga.

ANATOMY TRAINS

Conteúdo anatômico em 3D cobrindo o 

sistema locomotor. Recurso inestimável 

para a compreensão da relação 3D dos 

meridianos miofasciais.

ANATOMY FOR ACUPUNCTURE

Modelos 3D de 88 dos pontos de 

acupuntura mais comumente usados e 

da anatomia de passagem das agulhas. 

Alertas anatômicos são oferecidos para 

pontos onde danos podem ser causados 

pela direção errada ou pela profundidade 

da inserção. Ideal para aqueles em 

treinamento ou em prática.

OUTROS TÍTULOS DE INTERESSE...

Interactive Hand Therapy

Primary Hip Arthroplasty

Podiatric Medicine and Surgery

Primary Knee Arthroplasty

Interactive Clinical Anatomy:

Axilla Surgery

Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.
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