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TGD-0101  Esqueleto Aprox. 
170 cm Padrão com Rodas

Confeccionado em resina plástica rígida em 
cor natural, composto por articulações e ossos. 
Detalhes anatômicos: calota craniana, arcada 
dentária com três elementos móveis, cavidade 
nasal, conduto auditivo, cavidade orbitária, coluna 
vertebral, esterno, clavícula, costelas, escápula, 
úmero, rádio, ulna, ossos do carpo, metacarpo, 
falanges, sacro, ílio, ísquio, sínfi se púbica, cóccix, 
púbis, articulação sacro-ilíaco, fêmur, patela, 
tíbia, fíbula, ossos do tarso, calcâneo, metatarso. 
Acompanha suporte com rodas.
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TGD-0101-B  Esqueleto Aprox. 
168 cm Flexível com Suporte 

com Rodas

Confeccionado em resina plástica rígida em cor 
natural, composto por articulações e ossos com 
a coluna fl exível. Detalhes Anatômicos: calota 
craniana, arcada dentária com três elementos 
móveis, cavidade nasal, conduto auditivo, 
cavidade orbitária, coluna vertebral, esterno, 
clavícula, costelas, escápula, úmero, rádio e ulna, 
ossos do carpo, metacarpo, falanges, sacro, ílio, 
ísquio, sínfi se púbica, cóccix, púbis, articulação 
sacro-ilíaco, fêmur, patela, tíbia, fíbula, ossos do 
tarso, calcâneo, metatarso. Acompanha suporte 
com rodas.

TGD-0112  Esqueleto de 85 cm

Modelo confeccionado em resina plástica rígida, 
composto por articulações, calota craniana, 
coluna vertebral, membro superior, membro 
inferior, eixo axial, acompanha suporte cromado.
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TGD-0101-A  Esqueleto Aprox. 
168 cm Articulado e Muscular 

com Rodas

Confeccionado em resina plástica rígida em 
cor natural, composto por articulações com 
ligamentos, origem e inserção dos músculos. 
Detalhes anatômicos: calota craniana, arcada 
dentária com três elementos móveis, cavidade 
nasal, conduto auditivo, cavidade orbitária, coluna 
vertebral, esterno, clavícula, costelas, escápula, 
úmero, radio ulna, ossos do carpo, metacarpo, 
falanges, sacro, ílio, ísquio, sínfi se púbica, cóccix, 
púbis, articulação sacro-ilíaco, fêmur, patela, 
tíbia, fíbula, ossos do tarso, calcâneo, metatarso. 
Acompanha suporte com rodas.
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TGD-0101-C  Esqueleto Padrão 
Desarticulado

Confeccionado em resina plástica rígida em 
cor natural, composto por esqueleto tamanho 
natural completo, desarticulado, contendo 
todos os ossos (membro superior, inferior, 
esqueleto axial e cinturas pélvica e escapular), 
uma mão e um pé acordoados em nylon e 
crânio parcialmente aberto.

TGD-0121  Esqueleto 45 cm

Modelo confeccionado em resina plástica rígida, 
composto por articulações, calota craniana, 
coluna vertebral, membro superior, membro 
inferior, eixo axial, acompanha suporte com haste 
cromada.

TGD-0131  Esqueleto 20 cm  

Modelo confeccionado em resina plástica 
rígida, montado em suporte plástico. Réplica em 
miniatura, ideal para presente.
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TGD-0102  Crânio 3 Partes

Crânio em tamanho natural, confeccionado 
em resina plástica rígida, divide-se em calota 
craniana, base do crânio e mandíbula (com três 
dentes removíveis).

TGD-0148-A  Coluna Vertebral 
Flexível

Coluna vertebral fl exível, em tamanho natural 
confeccionada em resina plástica rígida, composta 
por lâmina do osso occipital, discos intervertebrais, 
segmento cervical, torácico, lombar, nervos e 
hérnia de disco.
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TGD-0103-F  Crânio com Coluna 
Cervical e Cérebro 

Modelo confeccionado em resina plástica rígida, 
composto por 10 Partes. Contém sete vértebras 
cervicais com discos, nervos cervicais, mandíbula 
articulada com três dentes removíveis, medula 
espinhal, cavidade orbital, cavidade nasal, 
conduto auditivo e cérebro. 

TGD-0102-C  Crânio Fetal

Modelo anatômico de crânio fetal na 32º segunda 
semana da gestação, evidenciando fontanela e 
suturas. Confeccionado em resina plástica rígida.

TGD-0141  Coluna Vertebral 
50 cm

Modelo de coluna vertebral confeccionada em 
resina plástica rígida, composta por lâmina do 
osso occipital, seguimento cervical, torácico, 
lombar e Parte do fêmur.

TGD-0102-B  Crânio Clássico 
com Mandíbula Aberta 

Modelo de crânio com mandíbula móvel e 
exposição de vasos e nervos da arcada dentária.

TGD-0142-A  Coluna Vertebral 
Cervical

Modelo em tamanho natural, confeccionada em 
resina plástica rígida, composta por osso occipital, 
sete vértebras cervicais, discos intervertebrais e 
nervos.

TGD-0145-B  Coluna Vertebral 
Lombar

Modelo em tamanho natural, confeccionado 
em resina plástica rígida, composto por cinco 
vértebras lombares, discos intervertebrais, sacro, 
cóccix, (prolápso entre a segunda e a terceira 
vértebra).

TGD-0143 A  Coluna Vertebral 
Torácica

Modelo em tamanho natural, confeccionada em 
resina plástica rígida, composta por 12 vértebras 
torácicas, discos intervertebrais e nervos.

TGD-0102-A  Crânio Didático 
Colorido

Crânio didático em três Partes, este modelo 
representa as formas e relações das diferentes 
placas ósseas do crânio com a ajuda de cores 
diversas. Montado em suporte.

TGD-0141-B  Coluna Vertebral 
Desarticulada com Caixa de 

Madeira

Coluna vertebral desarticulada completa 
(vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrais 
e coccígeas), confeccionada em resina plástica 
rígida. Acompanha  caixa de madeira. 
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TGD-0148-M  Coluna Flexível 
Multifuncional

Coluna Vertebral multifuncional em tamanho 
natural, com lâmina do osso occipital, ossos do 
quadril, cabeça do fêmur, três fragmentos de 
vértebras removíveis e Parte muscular. Modelo 
didaticamente colorido para identifi cação dos 
segmentos da coluna.

TGD-0153-B  Vértebras Lombares 
3 Peças

 
Modelo em tamanho natural confeccionado em 
resina plástica rígida, composto por três vértebras 
lombares, discos intervertebrais e nervos.

TGD-0156-A  Esqueleto 
do Membro Superior com 

Articulações e Suporte

Modelo anatômico do membro superior direito, 
confeccionado em resina plástica rígida. 
Composto por articulações do ombro, cotovelo, 
mão, Parte óssea e ligamentos.

TGD-0153-C  Vértebras 
Lombares 4 Peças 

Modelo em tamanho natural confeccionado 
em resina plástica rígida, composto por quatro 
vértebras lombares, discos intervertebrais e nervos.

TGD-0160-C  Articulação do 
Ombro

Modelo confeccionado em resina plástica rígida, 
composto por clavícula, escápula, cabeça do 
úmero e ligamentos articulares.

TGD-0153-X  Modelo para 
Demonstração da Postura

Modelo anatômico tridimensional para demonstração 
da técnica da curvatura da coluna vertebral.

TGD-0161-C  Articulação do 
Cotovelo

Modelo confeccionado em resina plástica rígida, 
composto por ligamentos articulares, Parte distal 
do úmero, Parte proximal do rádio e ulna. 

TGD-0158-A  Esqueleto 
do Membro Inferior com 
Articulações e Suporte

Modelo anatômico do membro inferior direito, 
confeccionado em resina plástica rígida. 
Composto por articulações do quadril, do joelho, 
do pé, Parte óssea e ligamentos.
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TGD-0313-I  Dentição Adulta

Este modelo mostra as raízes dos dentes, estrutura 
reticular, vasos e nervos expostos, articulação 
móvel, confeccionado em resina plástica rígida. 

TGD-0157-B  Esqueleto da Mão 
com Ossos do Punho

Modelo confeccionado em resina plástica rígida 
em suporte de acrílico, composto por ossos da 
mão e Parte do rádio e ulna.

TGD-0153-A  Vértebras 
Lombares 2 Peças 

Modelo em tamanho natural, confeccionado em 
resina plástica rígida, composto por duas vértebras 
lombares, disco intervertebral e nervos.
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TGD-0159-B  Esqueleto do Pé 
com Ossos do Tornozelo

Modelo confeccionado em resina plástica rígida 
em suporte de acrílico, composto por : ossos do 
pé e Parte da Tíbia e Fíbula.

TGD-0162-C  Articulação da Mão 

Modelo confeccionado em resina plástica rígida, 
composta por ligamentos articulares, ossos do 
carpo, metacarpo e falanges.

TGD-0163-C  Articulação do 
Quadril

Modelo confeccionado em resina plástica rígida, 
composto por ligamentos articulares, cabeça do 
fêmur e ossos do quadril. 

TGD-0164-M  Joelho Funcional 
com musculatura

Modelo avançado funcional da junta do joelho 
adulto, em sua posição anatômica expõe ossos, 
ligamentos e músculos, confeccionados em resina 
plástica emborrachada. 

TGD-0169-B  Esqueleto Pélvico 
Feminino

 
Modelo confeccionado em resina plástica rígida, 
composto por sacro, cóccix, nervos, articulação 
sacro-ilíaco, ílio, púbis, sínfi se Púbica e  Ísquio.

TGD-0165-C  Articulação do pé 

Modelo confeccionado em resina plástica rígida, 
composto por ligamentos articulares, ossos do 
tarso, metatarso e falanges. 

TGD-0162-B  Mini Esqueleto da 
Mão

Modelo confeccionado em resina plástica rígida, 
réplica em miniatura da estrutura esquelética da 
mão, aproximadamente 30% do tamanho natural.

TGD-0169-A  Esqueleto Pélvico 
Masculino

Modelo confeccionado em resina plástica rígida, 
composto por sacro, cóccix, nervos, articulação 
sacro-ilíaco, ílio, púbis, sínfi se Púbica e  Ísquio.

TGD-0351  Esqueleto Pélvico 
com Útero

Modelo confeccionado em resina plástica 
rígida / emborrachada. Composto por vértebras, 
articulação sacro-ilíaco, púbis, sínfi se púbica, 
ísquio, músculo uterino, anus, vagina, tuba 
uterina, ligamento superior, clitóris, lábios, uretra.
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TGD-0155-C  Vértebras 
Demonstração da Movimentação

Modelo confeccionado em resina plástica rígida 
/ emborrachada, composto por cinco vértebras, 
sendo uma delas removível e quatro discos 
intervertebrais removíveis. Montado em suporte 
de ferro cromado.

TGD-0164-C  Articulação do 
Joelho

Modelo confeccionado em resina plástica rígida, 
composto por Parte distal do fêmur, ligamentos 
articulares, patela, Parte proximal da tíbia e fíbula, 
com movimento de fl exão.

TGD-0165-B  Mini Esqueleto do 
Pé 

Modelo confeccionado em resina plástica rígida. 
Réplica em miniatura da estrutura esquelética do 
pé, aproximadamente 30% do tamanho natural.
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TZJ-0202-A  Torso Assexuado 85 cm com 17 Partes 
Coluna Exposta

Modelo confeccionado em resina plástica emborrachada, com abertura nas 
costas expondo coluna vertebral composto por cabeça, cérebro (2 Partes), 
pulmões  (2 Partes), intestino (4 Partes), estômago (2 Partes), rim, fígado, 
coração (2 Partes), olho e vértebra lombar.

TZJ-0202X  Torso Bissexual 85 cm com 26 Partes 
Coluna Exposta

Modelo confeccionado em resina plástica emborrachada composta por 
cabeça subdividida com cavidade nasal, Parte craniana exposta, metade do 
cérebro, globo ocular, epiglote, esôfago, glândula tireóide, traqueia, costela, 
esterno, diafragma, músculo peitoral maior, glândula mamária, pulmão, 
coração, fígado com vesícula biliar, estômago, intestinos, rim, ureter, bexiga, 
ceco, órgão genital masculino e feminino intercambiáveis.

TZJ-0206-A  Torso Assexuado 50 cm com 12 Partes

Modelo confeccionado em resina plástica emborrachada, composto por 
cabeça subdividida com cérebro, globo ocular, artérias, veias, esôfago, 
glândula tireóide, traqueia, pulmão, coração, fígado com vesícula biliar, 
estômago, intestinos, pâncreas, metade dos rins, ureter, bexiga, ceco.
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TGD-0220  Torso em Disco 18 Partes

Modelo ideal para cursos de diagnóstico por imagem (tomografi a, ressonância 
magnética, tecnologia em radiologia médica), efi ciente também para estudos 
relacionados à anatomia e patologias. O torso é dividido horizontalmente 
em 18 fatias, nas quais podem ser observadas as estruturas anatômicas. 
Para facilitar o estudo, os discos podem ser deslocados horizontalmente e 
rotacionados ao redor do seu eixo sagital. 

Mo
mus
ace
inte
tors
lom
dors

TZJ-0202-B  Torso Bissexual 85 cm com 24 Partes

Modelo confeccionado em resina plástica emborrachada composto por 
cabeça dividida em 2 Partes com cavidade nasal, Parte craniana exposta, 
metade do cérebro, globo ocular, epiglote, esôfago, glândula tireóide, 
traquéia, costela, diafragma, músculo peitoral maior, glândula mamária, 
pulmão, coração, fígado com vesícula biliar, estômago, intestinos, rim, ureter, 
bexiga, ceco, órgão genital masculino e feminino intercambiáveis.

TGD-0202-C  Torso Bissexual 85 cm com 24 Partes

Modelo confeccionado em resina plástica emborrachada, composto por 
cabeça removível em 2 Partes, Parte craniana exposta na lateral, cavidade 
nasal, metade do cérebro com cerebelo e bulbo, artérias, globo ocular, nervo 
óptico, epiglote, esôfago, cartilagem tireóide, glândula tireóide, traqueia, 
diafragma, músculo peitoral maior, glândula mamária, pulmão (2 Partes), 
coração (2 Partes), fígado com vesícula biliar, estômago (2 Partes), intestino 
(grosso e delgado), metade do rim, órgãos genitais intercambiáveis, veias e 
fi lamentos nervosos com abertura nas costas. 
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TGD-0206-C  Torso Bissexual 
42 cm com 14 Partes 

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada, composto por cabeça removível 
subdividida com cérebro, globo ocular exposto, 
nervo óptico, epiglote, laringe, esôfago, 
cartilagem tireóide, traqueia, pulmão, coração, 
fígado, estômago, rim, intestinos, artéria e veias, 
bexiga, órgão genital masculino e feminino 
intercambiáveis.

 TGD-0209  Torso Assexuado 
28 cm com 14 Partes

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada, composto por cabeça subdividida 
com Parte craniana exposta, globo ocular, corte no 
osso occipital expondo cérebro, epiglote, laringe, 
esôfago, cartilagem tireóide, traqueia, músculos 
(trapézio, deltóide, tríceps, grande dorsal, glúteo 
máximo), pulmão, coração, veias e artérias, fígado, 
estômago, pâncreas, intestinos, metade do rim.
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TGD-4016  Torso Musculado 108 cm 
com Órgãos Internos

Modelo confeccionado em resina plástica emborrachada composta por 
musculatura superfi cial e profunda, região torácica e abdominal com 
acesso aos órgãos internos (pulmão, coração, diafragma, fígado, estômago e 
intestinos), metade da cabeça em corte sagital, Parte posterior e superior do 
torso mostra a disposição dos arcos costais e a inferior mostra Parte da coluna 
lombar e sacra. Referências de músculos da cabeça, ombro, glúteo, região 
dorsal e coxa.

TGD-4040 Torso Muscular Luxo 85 cm 
com 24 Partes

Modelo de torso muscular luxo com órgãos internos e 24 Partes, 
confeccionado em resina plástica emborrachada. Apresenta musculatura 
superfi cial, cabeça subdivida removível, coluna exposta com vértebra 
removível, órgãos abdominais e torácicos.
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TGD-0206-B  Torso Assexuado 
50 cm com 11 Partes

Modelo de torso assexuado de 50 cm com  
11 partes, confeccionado em resina plástica 
emborrachada, composto por cabeça em três 
Partes, pulmão, coração, fígado, estômago e  
intestinos.
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TGD-0201-A  Modelo Muscular 85 cm 
com Órgãos Internos

Modelo confeccionado em resina plástica demonstra os principais músculos 
superfi ciais, com órgãos internos em 11 Partes. 

TZJ-4005  Modelo Muscular de 50 cm

Modelo muscular 50  cm confeccionado resina plástica emborrachada, 
possibilita visualizar os principais músculos superfi ciais que compõem o 
sistema muscular.

TGD-0330-M  Mão Muscular Ampliada com Três 
Partes.

Modelo ampliado da musculatura da mão, confeccionado em resina plástica, 
dividido em 3 Partes (superior, dorsal e palmar), composto por tendões, 
músculos e vasos. 

TGD-0330-A  Braço Articulado com Músculo 

Modelo de braço confeccionado em resina plástica rígida e fl exível, permite 
visualizar os músculos fl exores com ação sobre as articulações. Músculos 
bíceps braquial e tríceps braquial.

TGD-0330-B  Braço com Ossos, Músculos, 
Ligamentos e Nervos

Modelo Anatômico confeccionado em resina plástica, composto por ossos, 
músculos e nervos. Montado em suporte de acrílico.

TGD-4001  Modelo 
Muscular Bissexual 160 cm 

com Órgãos Internos

Figura muscular bissexual com 
aproximadamente 30 Partes de um 
lado é possível visualizar os músculos 
superfi ciais e do outro a anatomia 
normal, cabeça e braços removíveis, 
coluna vertebral exposta, olho (1 peça), 
coração (duas Partes), fígado (1 peça), 
rim (1 peça), intestinos (três Partes), 
pulmão (duas Partes), caixa torácica  
(1 peça),  órgão genital masculino 
(duas Partes) , órgão genital feminino 
com embrião (três Partes) e hemisfério 
cerebral esquerdo.

TGD-4000  Modelo 
Muscular Assexuada 

170 cm com 34 Partes

Modelo confeccionado em 
resina plástica com 34 Partes 
possibilita o estudo dos principais 
músculos superfi ciais e profundos. 
Destaque para os músculos: 
esternocleidomastoídeo, esplênio da 
cabeça, trapézio, deltóide, temporal, 
orbicular, nasal, infra-espinhal, 
grande dorsal, peitoral maior, tríceps 
braquial, glúteo máximo, glúteo 
médio, oblíquo externo, pectíneo, 
bíceps femoral, gastrocnênio, sôleo, 
fi bulares, etc.
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- Músculos: trapézio, esternocleidomastoídeo, 
peitoral maior, bíceps, tríceps, reto 
abdominal, quadríceps femoral, grande 
dorsal, deltóide, glúteo máximo, 
gastrognénio.
- Órgãos: pulmão ( 2 peças), coração, 
fígado com vesícula biliar, esôfago, 
estômago, pâncreas, intestino (grosso e 
delgado), artéria aorta, artéria pulmonar, 
veia pulmonar, metade do rim, artéria 
renal, glândula adrenal, veia ilíaca, artéria 
ilíaca,  bexiga e apêndice.
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TGD-4010  Braço Musculado

Modelo confeccionado em resina plástica emborrachada com 6 Partes, 
composto por músculos superfi ciais e profundos, tendões, veias, componentes 
de ossos. Músculos removíveis: Deltóide, Bráquio Radial, Flexor profundo 
dos dedos, Flexor superfi cial dos dedos, extensor dos dedos e Bíceps braquial. 

TGD-4020  Perna 
Musculada

Modelo confeccionado em 
resina plástica emborrachada 
com 9 Partes, composta 
por músculos superfi ciais e 
profundos, tendões, vasos, 
veias  e componentes ósseos. 
Músculos removíveis: Glúteo 
Máximo, Semitendíneo, 
Gastrocnêmio, Reto femoral, 
Sartorio, Cabeça longa do 
bíceps femoral, Adutor longo 
e Tibial anterior.

TGD-4006  Cabeça e Pescoço Musculado

Modelo Confeccionado em resina plástica, composto por músculos 
superfi ciais e profundos, nervos e vasos.

TZJ-4020-A  Músculos do Membro 
Inferior com os Principais Vasos e 

Nervos 87 cm

Construído em PVC especial podendo se dividir em 
10 partes, o modelo mostra vasos sanguíneos mais 
importantes do pé e nervos do membro inferior 
esquerdo, músculo glúteo maior, tensor da fáscia 
lata, músculo vasto lateral, músculo sartório, músculo 
estreito do fêmur, músculo semi-membranoso, 
músculo semitendinoso e músculo bíceps femoral. 
Possui numeração em 82 pontos específi cos para 
auxiliar no estudo. Acompanha de metal cromado.

TZJ-4010-A  Músculos do Membro Superior com os 
Principais Vasos e Nervos 85 cm

Construído em PVC especial podendo se dividir em 6 partes, o modelo 
mostra a rede de vasos sanguíneos e nervos do braço direito, músculos radial 
longo do carpo, músculo pronador redondo, palmar longo e músculo fl exor 
superfi cial dos dedos. Possui numeração em 87 pontos específi cos para 
auxiliar no estudo. Acompanha suporte de metal cromado.
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TZJ-4000-B  Modelo Muscular Assexuada 78 cm 
com Órgãos Internos, com 27 Partes

Construído em PVC especial, representa um modelo de 78 cm podendo se 
dividir em 27 Partes, tais como os músculos da parede do tórax e abdome, 
membros superiores, crânio, cérebro e vísceras. Mostra a estrutura da cabeça, 
pescoço, tronco, membros superiores e inferiores, músculos do tendão, 
ligamentos, vísceras, vasos sanguíneos e cérebro. Possui órgãos internos 
inquebráveis em tamanho natural (cérebro subdividido em partes, esôfago, 
glândula tireóide, traqueia, costela, esterno, diafragma, músculo peitoral 
maior, pulmão, coração, fígado com vesícula biliar, estômago, intestino, rim, 
ureter, bexiga). Possui numeração em pontos especifi cos para auxiliar no 
estudo. Acompanha base e suporte de metal cromado.

TZJ-4000-A  Modelo Muscular Assexuada 170 cm 
com Órgãos Internos, com 27 Partes

Construído em PVC especial, representa um modelo de 170 cm podendo se 
dividir em 27 partes, tais como os músculos da parede do tórax e abdome, 
membros superiores, crânio, cérebro e vísceras. Mostra a estrutura da cabeça, 
pescoço, tronco, membros superiores e inferiores, músculos do tendão, 
ligamentos, vísceras, vasos sanguíneos e cérebro. Possui órgãos internos 
inquebráveis em tamanho natural (cérebro subdividido em partes, esôfago, 
glândula tireóide, traqueia, costela, esterno, diafragma, músculo peitoral 
maior, pulmão, coração, fígado com vesícula biliar, estômago, intestinos, 
rim, ureter, bexiga. Possui numeração em pontos específi cos para auxiliar no 
estudo. Acompanha base e suporte de metal cromado. 170 cm com 35 kg.

TZJ-4001-A  Modelo Muscular Masculino 170 cm 
com Órgãos Internos, com 28 Pontos e 

240 Pontos 

Construído em PVC especial, representa um modelo de 170 cm podendo 
se dividir em 28 partes, de um lado é possível visualizar os principais 
músculos superfi ciais e profundos e do outro lado a anatomia normal.
Construído cabeça masculina, pescoço, tronco, membros superiores 
e inferiores. Mostras comparativamente pele/músculos da cavidade 
torácica, cavidade abdominal e cavidade pélvica. Possui órgãos internos 
inquebráveis em tamanho natural (cérebro subdividido em partes, esôfago, 
glândula tireóide, traqueia, costela, esterno, diafragma, músculo peitoral 
maior, pulmão, coração, fígado com vesícula biliar, estômago, intestinos, 
rim, ureter, bexiga. Possui numeração em 240 pontos específi cos para 
auxiliar no estudo. Acompanha base e suporte de metal cromado. 
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TGD-0220-F  Cabeça em Corte Axial

Modelo anatômico da cabeça com 5 Partes em 
cortes axiais, confeccionado em resina plástica 
emborrachada, este modelo possibilita o estudo 
anatômico no plano transversal.

TGD-0303  Cérebro com 8 Partes

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada corte horizontal e vertical, 
composto por hemisfério cerebral, cerebelo, 
tronco encefálico, lobos parietal, occipital, frontal 
e temporal, corpo caloso, hipotálamo, tálamo.

TZJ-0304  Cabeça Musculada 
com Corte Mediano 

O modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada apresenta as estruturas musculares 
externas superfi ciais e internas da cabeça e do 
pescoço, detalha região do cérebro e Partes 
adjacentes.

TZJ-0300  Cabeça com 4 Partes

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada composta por cavidade nasal, 
músculo orbicular, caixa craniana, globo ocular, 
osso temporal, cérebro, corte na mandíbula lateral 
com palato duro, faringe e língua.

TZJ-0303-A  Cérebro com 
Artérias 9 Partes

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada com 9 Partes,  composto por 
lobos frontal, parietal, temporal, occipital,  tronco 
encefálico e cerebelo. Apresenta artérias cerebrais 
removíveis

TZJ-0305  Cabeça em Corte 
Frontal

Modelo anatômico em relevo do corte frontal 
da cabeça em resina plástica emborracha, 
evidenciando todas as estruturas anatômicas. 

TZJ-0301  Cabeça com Corte 
Mediano

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada, montado em prancha de acrílico, 
corte sagital expõe cérebro, calota craniana, 
medula espinhal, cavidade nasal, palato, esôfago.

TGD-0303-B  Cérebro Ampliado 
11 Partes 

Cérebro ampliado com 11 Partes, confeccionado 
em resina plástica emborrachada, corte horizontal 
e vertical, composto por hemisfério cerebral, 
cerebelo, tronco encefálico, lobos parietais, 
occipital, frontal e temporal, corpo caloso, 
hipotálamo, tálamo.

TGD-0307  Anatomia do Olho 
com 8 Partes

Modelo confeccionado em resina plástica rígida, 
ampliado 6 vezes o tamanho natural, composto 
por globo ocular, coróide, retina esclerótica, lente, 
conjuntiva, pupila, córnea, íris, humor vítreo, 
nervo óptico, músculo reto lateral, músculo reto 
superior e vasos.
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TZJ-0307-B  Olho em Órbita 
Ampliado com 11 Partes

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada ampliado 3 vezes o tamanho 
natural, mostra o olho com nervo ótico  em sua 
posição na órbita óssea.  

Hem
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TZJ-0310-A  Nariz Ampliado

Modelo de nariz ampliado aproximadamente seis 
vezes o tamanho natural, apresenta as estruturas 
do nariz e regiões próximas, em cores diferentes 
identifi ca e individualiza a cartilagem das outras 
estruturas. 

TGD-0311-B  Dente Molar 
Ampliado Saudável e com  Cárie

Modelo anatômico composto por dois molares 
ampliados, um saudável e o outro com cárie, 
confeccionado em resina plástica. 

TGD-0308  Olho Funcional com 
Lentes

Este modelo explica as funções do olho humano; 
movendo-se a retina, a forma do olho pode ser 
mudada, possibilita o estudo de patologias como 
a miopia e hipermetropia. Confeccionado em 
acrílico e silicone.
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TGD-0310  Nariz

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada, composto por narina, fossa nasal, 
bulbo olfatório, seio frontal, epitélio olfatório, 
faringe, palato duro, palato mole, e Parte da 
arcada dentária superior.

TGD-0311-G  Dente Molar 
Ampliado em 8 Partes com 

Evolução da Cárie

Modelo anatômico do dente molar ampliado, 
composto por 8  Partes, com evolução da cárie, 
confeccionado em resina plástica.

TZJ-0309-A  Ouvido ampliado 
com /3 Partes

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada, ampliado 3 vezes o tamanho 
natural, composto por pavilhão auditivo, acústico 
externo, membrana timpânica, bigorna, martelo, 
estribo, tuba auditiva, canais semicirculares, 
nervos vestibulococlear,  tuba de eustáquio. 
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TGD-0311-A  Conjunto de 
Dentes Ampliados 

(Canino, Incisivo e Molar)

Conjunto de modelos anatômicos dos dentes; 
canino, incisivo e molar, confeccionados em 
resina plástica.

TGD-0311-J  Dentes com 
Patologia e Prancha Explicativa.

Modelo anatômico das patologias dentais, 
confeccionado em resina plástica. Modelo 
didático com prancha explicativa.
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TZJ-0312-A  Hemi-arcada 
Inferior Jovem

Hemiarcada inferior de um jovem com 
aproximadamente 11 anos, sem tábua óssea 
vestibular, evidenciando o ataque de germes de 
um molar. Um molar pode ser removido e o outro 
está seccionado. 

TZJ-0313-D  Desenvolvimento da 
Dentição

Desenvolvimento da dentição modelado a partir 
de espécime natural, apresenta quatro metades 
da mandíbula em quatro estágios diferentes de 
desenvolvimento, recém nascido, criança de 5 
anos, criança de 9 anos e Jovem. 
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TZJ-0314-A  Garganta Ampliada

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada ampliada 1.1/2 vezes o tamanho 
natural, composto por epiglote, osso hióide, 
laringe, traqueia, vasos e músculos.

TZJ-0312-B  Arcada Dentária 
com Língua e Escova

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada, composto por articulação (haste 
cromada), dentes (molares, pré-molares, incisivos, 
caninos), língua e escova. 

TGD-0313  Dente com 6 Partes

Modelo confeccionado em resina plástica rígida, 
ampliado aproximadamente 3 vezes o tamanho 
natural, composto por dois elementos móveis, 
dentes caninos, incisivos e dentes com evolução 
da cárie.

ado, 
árie, 

TGD-0314-B  Garganta Ampliada 
com Arcada Dentária e Língua 

em 10 Partes

Modelo anatômico da garganta ampliada em 
10 Partes com arcada dentária inferior e língua. 
Confeccionado em resina plástica emborrachada.

TGD-0312-C  Arcada Dentária 
com Todos os Dentes Removíveis

Modelo de arcada dentária com os dentes 
removíveis, confeccionado em resina plástica 
emborrachada, composta por dentes molares, pré-
molares, incisivos e caninos.

TGD-0314  Garganta 
com 3 Partes

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada, ampliada uma vez o tamanho 
natural, composto por epiglote, osso hióide, 
cartilagem tireóide, glândula tireóide, traquéia, 
laringe, vasos e ligamentos musculares.
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TGD-0319  Pulmão Transparente

Modelo confeccionado em material acrílico 
transparente, composto por traqueia, ápice do 
pulmão, brônquio principal, brônquio segmentar, 
Lobo pulmonar direito / esquerdo.
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TGD-0319-B  Pulmão com Traqueia 
(com prancha explicativa)

Modelo de pulmão confeccionado em resina plástica emborrachada, 
composto por lobo pulmonar dissecado expondo vasos e ramifi cações dos 
brônquios, com Parte da traqueia.
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TGD-0322-T  Coração Transparente com 2 Partes

Modelo anatômico do coração em tamanho natural confeccionado em 
resina plástica transparente, composto por artérias, veias, aurícula direita e 
esquerda, parede cardíaca, músculo cardíaco, válvulas, átrios e ventrículos. 
Montado em um suporte acrílico.

TZJ-0321-B  Coração 
Ampliado com 3 Partes

Modelo confeccionado em resina 
plástica emborrachada, ampliado 
aproximadamente três vezes o tamanho 
natural, composto por artéria aorta, artéria 
pulmonar, tronco pulmonar, aurícula direita 
e esquerda, miocárdio, valva tricúspide, 
valva mitral, septos, átrios e ventrículos.
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TGD-0325-E  Pâncreas e Duodeno

Modelo de pâncreas e duodeno confeccionado em resina plástica, composto 
de ducto hepático e esplênico, baço e artérias.

TGD-0326  Estômago com  2 Partes
Modelo confeccionado em resina plástica rígida em duas Partes, composto 
por fundo do estômago, parede do estômago, cárdia, corpo do estômago, 
vilosidades e piloro. 

TGD-0322  Coração com 2 Partes

Modelo anatômico do coração em tamanho natural confeccionado em resina 
plástica, composto por artérias, veias, aurícula direita e esquerda, parede 
cardíaca, músculo cardíaco, válvulas, átrios e ventrículos. Montado em um 
suporte acrílico.
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TZJ-0324-A  Fígado Básico

Versão básica do fígado confeccionado em resina plástica emborrachada 
apresenta lobos e vesícula biliar.

TZJ-0324-B  Fígado Luxo

Modelo confeccionado em resina plástica  emborrachada apresenta lobos, 
vesícula biliar dissecada, veia cava inferior e ductos hepáticos. 
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TGD-0327  Rim com 2 Partes
  

Modelo confeccionado em resina plástica rígida, 
composto por cápsula, artéria renal, veia renal, 
pelve renal, medula renal, cálice, pirâmide, córtex 
e glândula adrenal.

TZJ-0327-C  Rim Nefros

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada, representa a seção através do 
córtex renal e substância medular, apresenta em 
relevo corpúsculos com glomérulos, fascículos 
condutivos nefrons e vasos. 

TZJ-0329-C  Face Interna do 
Jejuno

Modelo ampliado aproximadamente 400x mostra 
face interna do jejuno (vilosidades). 

TZJ-0327-A  Útero com Trompas

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada composta por: colo do útero, 
trompas, tuba uterina, fundo do útero, canal 
cervical e ligamento.

osto 

TZJ-0327-D  Rim Glomérulos

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada, ampliado 700x, representação do 
corpúsculo de malphigian aberto com glomérulos 
e estruturas internas.

osto 
ago, 

TZJ-0329-D  Vilosidades 
Intestinais

Modelo ampliado aproximadamente 100x 
apresenta uma vilosidade completa, uma 
seccionada longitudinalmente mostrando arteríola 
e vênulas e uma em secção cruzada mostrando 
vasos linfáticos. 

TZJ-0327-B  Rim Básico em Corte 
Sagital

Corte sagital do rim confeccionado em resina 
plástica emborrachada composto por pirâmide, 
cálice, cápsula renal, veias, artérias, pelve, papila 
renal. 

ada 

TZJ-0329-B  Fígado, Vesícula 
Biliar, Pâncreas e Duodeno

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada composto por fígado com vesícula, 
pâncreas, duodeno e vasos.

bos, 

TZJ-0329-E  Pâncreas

Modelo do pâncreas mostrando Parte do duodeno, 
ductos hepático e esplênico.
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TGD-0353-A  Pélvis Feminina em 
Acrílico

Modelo pélvico do aparelho reprodutor feminino, 
tridimensional, para demonstração do uso do 
preservativo feminino e diafragma. Modelo 
didático para fi ns de prevenção de DST.
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TGD-0330  Pés

Modelo confeccionado em resina plástica, 
composto por três modelos de pés diferentes; um 
normal e dois conforme a má formação óssea, 
chato e curvo.

TZJ-0331-B  Corte de Pele 
ampliada em Lâmina

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada, em relevo, composto por 
epiderme, derme, músculo ereto do pelo, fi bra 
nervosa, glândula sebácea, receptores sensorial, 
poro, tecido adiposo, vasos sanguíneos e 
corpúsculo.

TGD-0353-M  Pélvis Masculina 
com 2 Partes

Modelo confeccionado em resina plástica, 
composto por cóccix, músculo abdominal reto, 
músculo glúteo, reto,  pênis, intestino,  testículo, 
escroto, uretra, próstata, bexiga e ducto deferente.

TGD-0331-A  Corte de Pele 
Ampliada em Camadas

Modelo anatômico de corte de pele ampliado, 
apresentando as estruturas da pele (pele, derme, 
epiderme,) em camadas. Confeccionado em 
resina plástica emborrachada.

TZJ-0353-F  Pélvis Feminina 2 
Partes 

Modelo confeccionado em resina plástica, 
composto por músculo reto do abdome, intestino, 
reto, canal cervical, cóccix, útero, sacro, músculo 
espinhal, vagina, bexiga, vagina, lábios e músculo 
glúteo.

TZJ-0331-A  Corte Pele Ampliada 
em Bloco

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada, ampliado aproximadamente 
70.000 vezes, composto por epiderme, derme, 
pelo, fi bra nervosa, glândula sebácea, receptores 
sensorial, tecido adiposo e vasos sanguíneos. 

TGD-0353-F  Pélvis Feminina 
com 2 Partes

Modelo confeccionado em resina plástica, 
composto por músculo reto do abdome, intestino, 
reto, canal cervical, cóccix, útero, sacro, músculo 
espinhal, vagina, bexiga, vagina, lábios e músculo 
glúteo.

TZJ-0353-M  Pélvis Masculina 2 
Partes

Modelo confeccionado em resina plástica, 
composto por cóccix, músculo abdominal reto, 
músculo glúteo, reto,  pênis, intestino,  testículo, 
escroto, uretra, próstata, bexiga e ducto deferente.
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TZJ-0318-A  Pulmão Luxo em Prancha

Modelo confeccionado em resina plástica emborrachada, composto traqueia 
com epiglote / osso hióide / glândula tireóide, esôfago, laringe, vasos, 
ligamentos musculares, artérias, pulmão com brônquios, coração e região 
do diafragma.
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TZJ-0328-A  
Sistema Digestório 

em Prancha

Modelo confeccionado em 
resina plástica emborrachada 
com 85 cm apresenta 
cavidade nasal, palato duro, 
fossas nasais, faringe, esôfago, 
fígado, estômago, pâncreas, 
intestinos, apêndice e ânus. 

TZJ-0328-C  
Sistema Nervoso 

Simpático em 
Prancha

Modelo confeccionado em 
resina emborrachada com 85 
cm apresenta as ramifi cações 
nervosas do tórax, abdome e 
pélvis.

TGD-0355-S  Pênis Tamanho Natural

Modelo anatômico do pênis em tamanho natural, confeccionado em material 
emborrachado para demonstração do uso apropriado do preservativo, 
composto de um pênis ereto, preservativo e seringa. Fixo em suporte de 
acrílico.

TZJ-0328-B  
Sistema Nervoso

em Prancha

Confeccionado em resina 
plástica emborrachada com 
85 cm, em relevo mostra a 
representação esquemática 
do sistema nervoso periférico 
e central. 
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TGD-0355  Pênis

Confeccionado em material 
emborrachado, com bolsa 
escrotal, prepúcio e glande. 
Montado em suporte fi xo.
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Modelo composto por traqueia, 
glândula tireóide, esôfago, vasos, 
ligamentos musculares, aorta, 
veias, pulmões, coração com 
válvulas, brônquios e região do 
diafragma.

TGD-0328-B  Sistema Urinário 
Masculino com 9 Partes

   
Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada, contendo rins, ureteres, bexiga, 
veia e artéria abdominal, aparelho reprodutor 
masculino. 

TGD-0330-F  Sistema da 
Fisiologia dos Nervos

Modelo anatômico do sistema nervoso motor, 
montado em prancha de madeira, composto 
por célula nervosa expondo organelas, axônio 
em duas Partes e painel ilustrativo do sistema de 
sinapse.

TGD-0328-A  Sistema Urinário 
Clássico

Modelo clássico do sistema urinário mostra os 
rins com glândula adrenal, aorta abdominal e 
ramifi cações, veia cava inferior, artéria ilíaca 
comum, ureteres e bexiga. As estruturas estão 
inseridas na Parte esquelética da pelve (composta 
por vértebras lombares, sacrais, coccígeas, ossos 
do quadril e cabeça do fêmur). 

TGD-0328-C   Sistema Urinário 
feminino

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada, contendo rins, ureteres, bexiga, 
veia e artéria abdominal, aparelho reprodutor 
feminino. 

TGD-0330-E  Sistema da Medula Espinhal Ampliada

Modelo do sistema da medula espinha, ampliado 6 vezes o tamanho natural, 
mostrando as ramifi cações nervosas e suas respectivas projeções. Montado 
em base de madeira com prancha explicativa.

TGD-3324-1  Sistema Linfático

Modelo confeccionado em fi bra de vidro, 85 
cm, demonstra a circulação linfática e sistema de 
drenagem.
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TZJ-0328-D  Sistema Circulatório 
em Prancha

Confeccionado em resina plástica emborrachada 
com 85 cm, este modelo apresenta a circulação 
venosa e arterial.

TGD-0318-B  Sistema Respiratório com 7 Partes
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TGD-0314-P  Comparação de Brônquio Saudável e 
Patológico

Modelo anatômico patológico de brônquio. Confeccionado em resina 
plástica emborrachada.

TGD-0155-A  Vértebras 
Demonstração da Degeneração 

4 Fases

Modelo confeccionado em resina plástica 
emborrachada apresenta a patologia relacionada 
à degeneração do disco intervertebral. Composto 
por quatro vértebras lombares, discos e nervos. 

TGD-0164-P  Comparação do 
Joelho Saudável e Patológico

Modelo de joelho adulto saudável em comparação 
com modelos patológicos. Confeccionado em 
resina plástica, montado em suporte de acrílico.

TGD-0327-F  Útero com Trompas Patológico

Modelo de útero com trompas para demonstração das diferentes patologias 
que acometem o órgão. Montado em suporte acrílico com prancha 
explicativa.

TGD-0323-O  Modelo de Mama com Patologias

Modelo anatômico de mama dissecada, evidencia várias patologias. 
Confeccionado em resina plástica emborrachada.

TGD-0323-D  Comparação de Artéria Saudável e 
Patológica

Modelo anatômico de artéria normal e patológica. Confeccionado em resina 
plástica emborrachada.
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TGD-0329-A  Hipertensão com 6 
Partes

Modelo confeccionado em resina plástica 
rígida apresenta os órgãos que são afetados pela 
hipertensão. Modelo Fisiológico composto por 
cérebro, globo ocular, coração com artérias, 
veia cava e rins. Montado em suporte com haste 
cromada.

TGD-4055  Modelo Auto Exame 
das Mamas Prancha

Modelo de mamas fi xas em suporte, com diferentes tipos de nódulos em 
cada uma, os quais podem ser sentidos ao serem apalpados, alguns mais 
facilmente e outros não. 

TGD-0329-G  Intestino Grosso Patológico

Modelo de intestino grosso em resina plástica para demonstração das 
diferentes patologias que acometem o órgão. Montado em suporte de acrílico 
com prancha explicativa.

TGD-0408-B  Acupuntura da Orelha 13 cm

TGD-0408-B – Acupuntura da Orelha 13 cm
Modelo de orelha confeccionada em resina plástica emborrachada com 
pontos meridionais para estudo da acupuntura auricular.

TGD-0335-A  Modelo do Vírus HIV

Este modelo de vírus HIV ampliado milhões de vezes, mostra a membrana 
lipídica externa com estruturas de proteína e núcleo interno que contém a 
matéria viral hereditária (RNA). O núcleo é removível e preservativos podem 
ser armazenados dentro dele.
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TGD-0401-B  Modelo 
Acupuntura 85 cm Masculino

Modelo confeccionado em fi bra de vidro dividido 
medialmente, de um lado reproduz em detalhes 
coloridos chakras, meridianos e pontos para 
acupuntura, na outra metade detalha os músculos 
esplênio da cabeça, deltóide, frontal temporal, 
orbicular nasal, orbicular da cabeça, grande 
dorsal, peitoral maior, tríceps, bíceps, glúteos 
máximo, bíceps femoral. 

TGD-0329-F  Diabete com 8 
Partes

Modelo confeccionado em resina plástica rígida 
apresenta os órgãos que são afetados pela diabete. 
Modelo fi siológico com cérebro, globo ocular, 
língua, estômago, coração, rim, bexiga e pé. 
Montado em suporte com haste cromada.

20

A
cu

pu
nt

ur
a 

/ 
Pa

to
ló

gi
co

ANATOMICO_16_27.indd   20ANATOMICO_16_27.indd   20 30/11/11   14:4730/11/11   14:47



com 

ana 
m a 
dem 

TGD-0402  Modelo Acupuntura 50 cm Feminino

Modelo confeccionado em material emborrachado reproduz em detalhes 
colorido os chakras, meridianos e pontos para acupuntura.  Acompanha 
suporte de madeira e haste cromada.

TGD-0002  Célula Ampliada aprox. 20 mil vezes

Estrutura celular ampliada, composta por: retículo endoplasmático, 
membrana plasmática, mitocôndrias, lisossomo, núcleo, complexo de Golgi, 
centríolos e vacúolo.

TGD-0404  Modelo Acupuntura 50 cm Masculino

Modelo confeccionado em material emborrachado reproduz em detalhes 
colorido os chakras, meridianos e pontos para acupuntura. Acompanha 
suporte de madeira e haste cromada.

TGD-0004  Moléculas Estrutura com Esferas 
Interligadas por Haste

Compostas por:
Esferas.    Diâmetro
98 esferas na cor preta  30 mm
40 esferas na cor laranja  23 mm
04 esferas na cor azul clara  30 mm
02 esferas na cor azul escura  30 mm
01 esfera na cor amarela  30 mm
15 esferas  na cor verde  30 mm 
14 esferas  na cor cinza  23 mm 
- Total de 174 peças  

TGD-0001  Dupla Hélice de DNA

Modelo molecular de DNA, composto por três espirais de hélice dupla, 
constituída de ácidos nucléicos, para demonstrar o pareamento de bases.

TGD-0008  Diorama de um Neurônio Motor

Modelo anatômico em resina plástica do neurônio em atividade.
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TZJ-0004  Modelo de Raiz Ampliada

Modelo anatômico da raiz ampliada aproximadamente 300 vezes, mostrando 
a secção longitudinal e transversal.

TZJ-0007  Célula Nervosa (neurônio)

Modelo de célula nervosa, ampliada aproximadamente 2.500 vezes, 
composto por dendritos, axônio e núcleo. 

TZJ-0006  Célula Vegetal

Modelo de célula vegetal ampliado composto por núcleo, retículo 
endoplasmático, mitocôndrias, ribossomos, complexo de Golgi, parede 
celular com celulose, plastídeos e vacúolo.

TZJ-0008  Modelo da Estrutura 
da Folha

Modelo anatômico da estrutura da folha ampliado 
aproximadamente 700 vezes confeccionada em 
resina plástica emborrachada montado sobre 
base plástica; apresentam secções transversais e 
longitudinais, epiderme, mesófi lo, assimétrico, 
simétrico, tecidos e vasculares.

TZJ-0009  Haste de 
Monocotiledônea

Modelo anatômico da haste de dicotiledônea 
ampliada aproximadamente 120 vezes; apresenta 
secção longitudinal e transversal.

TZJ-0010  Haste de 
Dicotiledônea

Modelo anatômico da haste de dicotiledônea 
ampliada aproximadamente 120 vezes; apresenta 
secção longitudinal e transversal.

TZJ-0005  Célula Animal

Modelo de célula animal ampliada aproximadamente 20.000 vezes, 
composto por núcleo, mitocôndrias, complexo de Golgi, Ribossomos, 
retículo endoplasmático, lisossomos, centríolos.
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TZJ-0302  Conjunto de Mitose 9 peças

Modelo confeccionado em resina plástica emborrachada com 9 peças que ilustram a divisão mitótica da célula. O modelo possui cores comuns da microscopia 
e relevo tridimensionais, apresenta divisão celular cromossômica formando a mitose, célula que compõe nosso corpo. Intérfase, prófase, prometáfase inicial, 
prometáfase fi nal, metáfase, anáfase inicial, anáfase fi nal, telófase e citocinese. Os modelos podem ser acomodados em base especial que acompanha o 
conjunto.

TGD-0101-X  Super Esqueleto 244 cm 
com Suporte.

BRINDES

TZJ-0302-B  Conjunto de Meiose 10 peças

Modelo confeccionado em resina plástica emborracha apresenta através de 10 modelos os estágios da meiose; ampliado 10.000 vezes. Possui cores comuns da 
microscopia e relevo tridimensionais. Os modelos podem ser acomodados em base especial que acompanha o conjunto.

Confeccionado em resina 
plástica rígida em cor natural, 
composto por articulações e 
ossos. Detalhes anatômicos: 
calota craniana, arcada dentária 
com três elementos móveis, 
cavidade nasal, conduto auditivo, 
cavidade orbitária, coluna 
vertebral, esterno, clavícula, 
costelas, escápula, úmero, rádio, 
ulna ossos do carpo, metacarpo, 
falanges, sacro, ílio, ísquio, sínfi se 
púbica, cóccix, púbis, articulação 
sacro-ilíaco, fêmur, patela, tíbia, 
fíbula, ossos do tarso, calcâneo, 
metatarso. Acompanha suporte.TGD-0190E – Caneta de Coração

TGD-0190S – Caneta de Crânio
TGD-0190H – Caneta de Estômago
TGD-0190G – Caneta de Fígado
TGD-0190A – Caneta de Olho
TGD-0190F – Caneta de Pulmão
TGD-0190J1 – Caneta de Veia Vermelha
TGD-0190X – Caneta de Osso Fêmur
TGD- 0189F – Caneta Veia Cava Inf. Azul
TGD-185G – Chaveiro Arcada
TGD-186E – Chaveiro de Coração
TGD-185C – Chaveiro de Crânio
TGD-185A – Chaveiro de Miniesqueleto
TGD-186A2 – Chaveiro de Olho
TGD-0194 – Suporte de Caneta de Osso
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TZJ-0200  Fases da Gravidez com 8 Fases 

O Modelo é confeccionado em resina plástica emborrachada com pintura 
especial apresentando relevo tridimensional. Apresenta o desenvolvimento 
embrionário detalhado no útero em todos os estágios da gestação. O conjunto 
é formado por 8 modelos montados em base individuais. Embrião 4º semana, 
8º semana, 12º semana, 16º semana, 20º semana, gemelar 24º semana e na 
28º semana.

TZJ-0340-A  Momento da Fecundação

Modelo de útero em corte coronal ilustra a trajetória do espermatozóide 
até atingir o óvulo, na sequência o deslocamento do óvulo já fecundado 
para o útero. 

TGD-0366  Pélvis de Gravidez  3 Partes

Modelo em tamanho natural da pélvis no 9º mês de gestação, com feto 
removível, na posição normal do nascimento, composto por músculo 
abdominal, ligamento uterino, reto e ânus, coluna vertebral, corpo do útero, 
vagina, ligamentos, Parte da vulva e músculo glúteo.

TGD-0339  Gravidez com 8 Fases

Desenvolvimento embrionário composto por oito modelos, confeccionados 
em material emborrachado, com suporte plástico, apresenta estrutura de 
embriões no útero durante os estágios da gravidez.  
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TGD-0371  Pélvis Demonstração no Momento do Parto

Modelo confeccionado em resina plástica rígida, para demonstração da evolução da cabeça fetal através da pelve. O simulador consiste em esqueleto pélvico 
feminino montado em base de acrílico e cabeça fetal presa a uma haste fl exível. 
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TGD-0601 Esqueleto de Cachorro 
(Resina)

Modelo do esqueleto de cachorro, porte pequeno 
com aproximadamente 46 cm de comprimento e 
27 cm de altura, composto por todas as estruturas 
esqueléticas. 
Vértebras Cervicais, Torácicas, Lombares, Sacras, 
Coccigeas.
Costelas, Esterno, Esqueleto Apendicular
Membro Anterior, Escápula, Úmero, Rádio, Cúbito, 
Carpo, Metacarpo e Falanges.
Membro Posterior, Coxal, Fêmur, Paleta, Tíbia, 
Perônio, Tarso, Metatarso, Falanges (dedos)
Acompanha suporte em plástico.

TGD-0602  Esqueleto de Gato

Modelo do esqueleto de gato, composto 
por estrutura esquelética parcialmente 
desmontável (com cabeça móvel), fi xo em 
suporte de acrílico. Confeccionado em resina 
plástica rígida em cor natural.
Vértebras Cervicais, Torácicas, Lombares, 
Sacras, Coccigeas.
Costelas, Esterno, Esqueleto Apendicular
Membro Anterior, Escápula, Úmero, Rádio, 
Cúbito, Carpo, Metacarpo e Falanges.
Membro Posterior, Coxal, Fêmur, Paleta, Tíbia, 
Perônio, Tarso, Metatarso, Falanges (dedos)
Acompanha suporte em plástico.

vico 

TGD-0605  Anatomia do Sapo em Corte Coronal

Modelo da anatomia do sapo ampliada em corte coronal, composto por sistemas e aparelho reprodutor. Possui numeração em pontos específi cos para 
auxiliar o estudo. Montado em base especial.

LADO VENTRAL
1. Narina Interna
2. Dentes
3. Abertura do esôfago
4. Tuba de Eustáquio
5. Glottis
6. Laringe
7. Esôfago
8.  Estômago
9. Duodeno
10. Intestino Delgado
11. Intestino Grosso
12. Cloaca
13. Bexiga Urinária
14. Fígado
15. Vesícula Biliar
16. Ducto Hepático
17. Ducto Cístico
18. Ducto Biliar

19. Pâncreas
20. Ducto Pancreático
21. Baço
22. Rim
23. Glândula Adrenal
24. Ovário
25. Oviducto
26. Gordura Corporal
27. Pulmão
28. Ventrículo do Coração
29. Tronco da Artéria
30. Artéria Carótida Externa
31. Artéria Carótida Interna
32. Arco sistêmico
33. Artéria Pulmonar
34. Artéria Cutânea
35. Artéria Subclávia
36. Aorta Dorsal
37. Artéria e Veia Urogenital

38. Artéria e Veia Mesentérica
39. Artéria e Veia Splenica
40. Artéria e Veia Gástrica
41. Veia Pélvica
42. Veia Abdominal
43. Veia Postcaval
44. Veia Porta Hepática
45. Veia Hepática
46. Sinus Venosus
47. Aurícula Direita
48. Veia jugular externa
49. Veia jugular interna
50. Veia Subescapular
51. Veia Innominate
52. Veia Sub-Clávia
53. Veia Braquial
54. Veia Cutânea
55. Veia Pré-Caval
56. Artéria Pulmonar

57. Aurícula Esquerda
LADO DORSAL
58. Nariz Externo
59. Tímpano
Cérebro
60. Lobo Olfatório
61. Cérebro
62. Diencéfalo
63. Lobo Óptico
64. Cerebelo
65. Medula Oblonga
Nervos Cranianos
I - Nervo Olfatório
II - Nervo Óptico
III - Nervo Óculo Motor
IV - Nervo Troclear
V - Nervo Trigêmeo
VI - Nervo Abduceno
VII - Nervo Facial

VIII - Nervo Acústico
IX - Nervo Glossofaríngeo
X - Nervo Vago
Nervos Espinhais
66. Cordão Espinhal
67. Plexo Braquial
68. Nervo Braquial
69. Filamento terminal
70. Plexo Ciático
71. Nervo Crural
72. Nervo Ciático
73. Nervo Semi-menbranoso
74. Aorta Dorsal
75. Artéria Comum ilíaca
76. Ílio
78. Urostyle
78. Ísquilo

25

A
ni

m
ai

s

ANATOMICO_16_27.indd   25ANATOMICO_16_27.indd   25 30/11/11   14:4730/11/11   14:47



ANATOMIC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E 
EDUCACIONAIS LTDA

Ate
e a MATRIZ ANATOMIC COTIA - SP

PARCEIROS CHINA
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FEIRA HOSPITALAR

Atenta às novidades do mercado e sempre disposta a abrir novas oportunidades de negócios, a Anatomic expõe todos os anos na Feira Hospitalar, que é a maior 
e a mais importante feira internacional de produtos, equipamentos, serviços e tecnologia para a área da saúde.
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ANATOMIC, é uma empresa com mais de 16 anos de experiência no mercado brasileiro. Sua marca hoje é sinônimo de tecnologia avançada e 
qualidade dos produtos que distribui.

É o único fabricante da China direto no Brasil que oferece as melhores opções de modelos anatômicos, microscópios e uma ampla linha de simuladores 
ginecológicos e obstétricos, emergências ACLS/RCC/EDA/BLS, treinamento de enfermagem, exames e treinamento clínicos, com preços competitivos.

Tem uma excelente estrutura localizada no Condomínio Parque Industrial San José na cidade de Cotia com mais de 1200 m2 de área construída, de 
fácil acesso pelas principais rodovias (Rodoanel, Raposo Tavares e Marginais).

Sua equipe de atendentes e consultores técnicos são pessoas altamente qualifi cadas. O departamento técnico dispõe dos melhores recursos existentes 
no mercado para garantir o padrão de qualidade dos produtos segundo as normas exigidas. Dispõe ainda de grande rede  de assistência técnica 
autorizadas em todo Brasil para garantir tranquilidade e segurança aos nossos usuários.

Possui  um grande estoque de produtos disponíveis no Brasil, onde a pronta entrega é o grande  diferencial.  Esse sucesso projeta-se pelo  trabalho 
realizado na busca do  novo e no aprimoramento de tecnologias avançadas.

Mônica Fang, diretora da ANATOMIC é membro da CÂMARA BRASIL-CHINA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e da ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL CHINESA DO BRASIL, exercendo o cargo de vice-presidente executiva , estreitando assim as relações comerciais entre os dois países.

“Por acreditar no Brasil, ANATOMIC participa ativamente no desenvolvimento do sistema Educacional e Saúde, em contribuir na formação de novos 
profi ssionais com produtos de qualidade”.

®

Anatomic Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos Hospitalares LTDA.

Matriz: Condomínio Parque Industrial San José
Rua Santa Mônica, 1230 - Cotia - SP - Brasil - CEP: 06715-865 - PABX: 11 4616 7405

vendas@anatomic.com.br / administrativo@anatomic.com.br / business@anatomic.com.br / manutencao@anatomic.com.br
www.anatomic.com.br
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