
Pioneira na Exploração do Corpo Humano

• Um �uxo de trabalho completo da anatomia —de seu estado normal ao patológico — que soluciona o
desa�o de encontrar uma única fonte de conteúdo feita sob medida para a educação ao paciente.

Referência para a rotina de trabalho dos pro�ssionais da saúde, reduzindo o tempo gastos em pesquisas.

Permite melhores resultados de educação ao paciente ao combinar os modelos anatômicos de Primal com um
conjunto em expansão de conteúdos clínicos multimídia para referência e educação.

Cada doença foi revisada por especialistas em anatomia e saúde para máxima acurácia, clareza e foco
educacional.

Imagens, animações e vídeos guiados integrados ao Smart Search da plataforma Anatomy.tv da Primal,
assegurando que os usuários encontrem conteúdos especí�cos de doenças em contexto à anatomia normal.
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Disease & Conditions 
Uma fonte única para conteúdo claro e consistente da
anatomia humana — da normal à patológica.

Poupe tempo e aprimore os resultados de aprendizado com uma biblioteca de excelência comprovada.

Faça das doenças algo mais identi�cável ao oferecer contextos adicionais às explicações dos livros.

Oferece a pacientes e pro�ssionais de saúde imagens anatômicas consistentes
em uma solução engajadora:

Aprenda como “Disease & Conditions” de Primal pode aprimorar seu modo de ensinar.
Entre em contato para uma demonstração gratuita.



Qualidade

Consistência

Foco no Paciente

Solução Integral

Abordagem de Mídias Mistas

Solicite uma demonstração gratuita entrando em contato com info@dotlib.com

www.dotlib.com
+55 (21) 3431-3430

Com base no modelo anatômico de Primal, um time interno de anatomistas e uma rede de especialistas
revisaram e veri�caram a acurácia de cada conteúdo clínico.

O uso do conteúdo de Primal como base mantém uma continuidade sem obstáculos entre a anatomia
normal e patológica.

Promove trocas construtivas entre médicos e pacientes por meio de grá�cos que ilustram, de maneira leve,
informações importantes.

Acessível e pesquisável através da plataforma Anatomy.tv, oferecendo uma solução completa através
de uma única interface de fácil uso.

Traz imagens e animações customizadas com vídeos, reunindo com detalhes a anatomia normal,
patológica e clínica. Cada doença conta com até quatro vídeos: Visão Geral, Causas, Sintomas e
Tratamentos.


