
Guia
Homem Virtual
A saúde em três dimensões



�

Guia
Homem Virtual
A saúde em três dimensões

Apresentação 

A necessidade de criar novos métodos para transmitir conhecimentos sobre saúde levou à 
criação do Projeto Homem Virtual, uma linha de pesquisa da Disciplina de Telemedicina da 
Faculdade de Medicina da USP. A computação gráfica 3D surgiu como aliada da saúde, 
permitindo a construção de imagens dinâmicas que reproduzem moléculas, células, órgãos, 
músculos, ossos, tecidos e todos os demais componentes do organismo. Mas o projeto vai 
além! O Homem Virtual é a arte de expressar o conhecimento científico por meio da 
computação gráfica tridimensional, de maneira objetiva, simples e rápida. Assim, permite a 
visualização dos processos biomoleculares, fisiológicos e fisiopatológicos, bem como dos 
mecanismos de ação dos medicamentos e das técnicas de procedimentos cirúrgicos, tanto 
para um público profissional quanto para a população em geral. 

Estas características tornam o Homem Virtual uma moderna ferramenta educacional. Os 
vídeos funcionam como objetos de aprendizagem, ou seja, conjuntos reutilizáveis de 
informações que podem ser empregados em diferentes contextos. São ilhas de conhecimento, 
aplicáveis a públicos-alvo distintos, dentro de estratégias pedagógicas que visam objetivos 
específicos.

A construção do Homem Virtual é um trabalho constante. Além do desenvolvimento de 
novos módulos, há sempre modificações nos vídeos existentes, à medida que surgem 
atualizações científicas. O  termo Homem Virtual é utilizado para representar o ser humano 
(homem e mulher, em diferentes idades). Portanto, atualmente existe a família virtual, com 
a mulher e o embrião virtual. 

Esta publicação vai ajudá-lo a conhecer mais sobre o Projeto Homem Virtual. Você 
encontra informações adicionais no site www.homemvirtual.org.br. Boa leitura! 

Chao Lung Wen
Professor Associado da Faculdade de Medicina da USP
Chefe da Disciplina de Telemedicina da Faculdade de Medicina da USP

OHomem Virtual  também é utilizado em Ambientes Interativos de Aprendizado (AIA), 
os quais podem ser empregados em áreas temáticas de museus (Museus Digitais). 

São exposições que aliam a computação gráfica 3D a cenários físicos, painéis e recursos 
de som e iluminação, com o objetivo de explicar temas básicos em saúde e auxiliar na 
disseminação de conhecimento e de cultura pelo país. Os AIA também fazem parte das 
estratégias do Projeto Jovem Doutor (www.jovemdoutor.org.br).

O primeiro modelo de Ambiente Interativo de Aprendizado foi desenvolvido e 
disponibilizado para uso no 62º Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 
com o título “Dermatúnel – Uma viagem ao centro da pele”, que aconteceu entre os dias 
2 e 5 de setembro de 2007, na Bienal do Parque do Ibirapuera. O AIA do Dermatúnel 
foi doado para a construção de dois ambientes – um na Estação Ciência da USP, em São 
Paulo, e outro na cidade de Tatuí. 

Profissionais e estudantes das áreas de medicina e saúde, arquitetura, museologia e 
comunicação podem participar da estruturação do Ambiente Interativo de Aprendizado de 
São Paulo. Serão apresentados os temas: ciclo 
do pêlo, acne, DST, hanseníase, fotoproteção, 
câncer de pele, envelhecimento e hidratação 
da pele. Haverá ainda a simulação de uma 
viagem dentro da pele, mostrando as estruturas 
microscópicas que a compõem, bem como suas 
funções e importância. 

Sua cidade pode ser beneficiada com esta 
iniciativa. Para utilizar o Homem Virtual ou ter 
um Ambiente Interativo de Aprendizado em uma 
escola, centro comunitário ou cultural, entre em 
contato com a Disciplina de Telemedicina da 
Faculdade de Medicina da USP. Participe dessa 
ação de desenvolvimento social! 

Ambiente Interativo de Aprendizado:
saúde e cultura para a população

Homem Virtual 
simula uma viagem 
dentro da pele em 
um dos módulos do 
Ambiente Interativo 
de Aprendizado
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Mostra as estruturas anatômicas do olho humano, 
o nervo óptico e sua conexão com o cérebro.

Detalha os principais erros de refração - miopia, 
hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Esses 
problemas de visão são corrigidos com o uso de 
óculos ou lente de contato e, em alguns casos, com 
cirurgia refrativa.

Vídeos relacionados/Related 
subjects:www.homemvirtual.org.br

It shows the anatomic structures of human eye, the 
optic nerve and its connection to the brain. It shows 
the main refraction’s errors as myopia, hipermetropia, 
astigmatism and presbiopia. These problems are 
corrected with the use of eyeglasses or contact lenses 
and, in some cases, with refractive eye surgery.
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Demonstra a fisiologia da audição, desde a 
transformação das ondas sonoras em sinais 

elétricos até a sua transmissão pelo nervo auditivo 
para o cérebro, que por fim as interpreta. Mostra 
também o uso e manuseio correto de aparelhos 
para deficientes auditivos. 

OuVidO

It demonstrates the physiology of hearing, from the wave 
sounds changes to its transmission thru the auditory 
nerve to the brain, which finally interprets them. It also 
shows the correct use and handling of hearing aid.

Ear

Vídeos relacionados/Related 
subjects:www.homemvirtual.org.br
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aparElHO GênitO-
urináriO fEmininO

Mostra os órgãos genitais, o útero, o esqueleto 
e os músculos do períneo, entre outras 

estruturas. Explica as diferentes fases do ciclo 
menstrual – a maturação do óvulo, as alterações 
do endométrio e sua descamação para expulsão 
do óvulo (menstruação). Estas seqüências também 
podem ser utilizadas para explicar várias doenças, 
como o câncer de colo de útero, uma das mais 
freqüentes causas de morte por câncer em 
mulheres.

It shows the genital organs, the uterus, the skeleton 
and the perineum muscles, among other structures. It 
explains the different phases of the menstrual cycle - 
the maturation of the ovum, the endometrium changes’s 
and its peeling to expel the ovum (menstruation). These 
sequences also can be used to explain many diseases, 
such as uterine cervix cancer, one of the most frequent 
causes of deaths by cancer in women.

fEmalE  anatOmy 

Vídeos relacionados/Related 
subjects:www.homemvirtual.org.br

A

B

C

Apresenta as estruturas da região, entre elas a  
bexiga, rim, próstata, epidídimo, testículo, bolsa 

escrotal e uretra. Pode ser usado para demonstrar 
a localização do câncer de próstata, tumor que 
mais mata no sexo masculino.

Show the structures of the male genitor-urinary system, 
as urinary bladder, kidney, prostate, epididymis, testis, 
scrotum and urethra. It can be used to demonstrate the 
location of prostate cancer, one of the most frequent 
causes of deaths by cancer in men.

malE  anatOmy 

aparElHO GênitO-
urináriO masculinO

Vídeos relacionados/Related 
subjects:www.homemvirtual.org.br

A

B

C
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saúdE bucal

Permite a visualização do dente, de sua 
estrutura, inervações e de sua disposição 

na boca. Também detalha o funcionamento da 
biomecânica da articulação temporomandibular, 
importante nos processos de mastigação, 
deglutição e fala.

Vídeos relacionados/Related 
subjects:www.homemvirtual.org.br

Oral HEaltH
Allows an overview of the teeth, its structure, its 
inervations and its disposal in the mouth. It also 
details the functioning of the biomechanical of 
temporomandibular joint, important in the processes 
of mastication, swallowing and speech.

A

B

C

Representação gráfica da região do pulmão, 
coração e diafragma, bem como de suas 

funções. Demonstra o ciclo de contração 
(sístole) e de relaxamento (diástole) do coração. 
Mostra também a fisiologia da respiração, curva 
espirométrica, enfisema, entre outros assuntos. 
As seqüências podem ser utilizadas ainda para 
explicar doenças e procedimentos de emergência.

caixa tOrácica    

Vídeos relacionados/Related subjects: 
www.projetohomemvirtual.org.br

B

A

C
tHOracic bOx

Graphic representation of the lung, heart and 
diaphragm as well as its functions. It shows the cycle 
of contraction (systole) and relaxation (diastole) of 
the heart. It also shows the physiology of respiration, 
espirometric mesures, emphysema, among other 
subjects. Those sequences also can be used to explain 
diseases and emergency procedures.
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Apresenta a anatomia dos órgãos do abdômen e 
a correlação espacial entre eles. As seqüências 

são úteis para explicar a fisiologia da mastigação, 
deglutição e o processo de digestão alimentar, bem 
como os mecanismos relacionados com a fome 
e saciedade. São abordadas também patologias 
gastrointestinais, como Doença de Crohn e 
retocolite ulcerativa.

It presents the anatomy of the abdomen’s organs and 
the spatial correlation between them. The sequences are 
usefull to explain the physiology of mastication, swallowing 
and process of digestion, as well as mechanisms related 
to hunger and satiety. Also talks about gastrointestinal 
pathologies as Crohn’s disease and ulcerative retocolitis.

abdOmEn

Vídeos relacionados/Related 
subjects: www.homemvirtual.org.br

A

B

C

aparElHO lOcOmOtOr 
E cOluna VErtEbral 

Mostra a parte óssea da pelve, os membros
inferiores e os músculos envolvidos no 

processo da marcha normal. Demonstra os possíveis 
problemas causados por levantar peso de forma 
incorreta e a melhor maneira de fazê-lo para não 
prejudicar a coluna. Nos módulos sobre amputação, 
mostra os músculos que precisam aumentar sua 
força de contração para que um paciente portador de 
prótese possa andar normalmente.

It shows the pelvic bones, the inferior members and the 
muscles involved in the process of the human walk. It 
demonstrates the potential problems caused by wrong 
lifting weights and the best way to do it. In the amputation 
module’s, shows the muscles that are needed to increase 
their strength of contraction so that a patient with 
prosthesis can be able walk normally.

lOcOmOtOr systEm
and VErtEbral cOlumn

Vídeos relacionados/Related subjects: 
www.projetohomemvirtual.org.br

A

B

C

abdômEn   
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Representa as estruturas microscópicas 
da pele, maior órgão do corpo humano. 

Ilustra o processo de formação dos três tipos 
de câncer de pele, incluindo o melanoma, que 
é o mais perigoso. Aborda também os temas: 
envelhecimento, hidratação, fotoproteção, acne, 
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, 
úlcera por pressão e outras lesões de pele. 

It represents the skin’s microscopic structures, the 
largest organ of  human body. It illustrates the formation 
process of the three kinds of skin cancer, including 
melanoma, the most dangerous one. It also works 
with subjects such as aging, hydration, sunlight, acne, 
leprosy, sexually transmitted diseases, ulcer by pressure 
and other kinds of skin injury.

Vídeos relacionados/Related 
subjects:www.homemvirtual.org.br

pElE Skin

skin

B

A

C

 cérEbrO Brain

Centro de controle do movimento, do sono, da 
fome, da sede e de quase todas as atividades 

vitais do corpo humano, ele está presente em 
diversos títulos do Homem Virtual. As imagens em 
3D retratam estruturas e funções deste órgão.

Centre of moving, sleep, hungry and thirsty control, as 
well as all the vital activities of the human body, the 
brain appears in a lot of the Virtual Man’s titles. The 3D 
images portray its structures and functions.

Vídeos relacionados/Related subjects: 
www.projetohomemvirtual.org.br

brain

A

B

C
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 dEnGuE Dengue

O Homem Virtual auxilia na compreensão da 
dengue, doença que atinge mais de 100 milhões 

de pessoas no mundo. Com as imagens dinâmicas em 
3D, é possível entender a ação do vírus no organismo 
e os danos causados pelo uso de remédios que 
contêm ácido acetil salicílico. A dengue provoca febre, 
dores no corpo e inflamação dos vasos sanguíneos, 
podendo ocasionar manchas na pele, hemorragia e até 
a morte.

Virtual Man helps in the understanding of dengue, disease 
affecting more than 100 million people around the world. 
Using 3D images, it is possible to understand the virus 
action into the body and damages caused by the use 
of drugs with acetyl salicylic acid in their compositions. 
Dengue causes fever, ache in the body, inflammation of 
the blood vessels and can also cause spots on the skin, 
bleeding and even death.

Vídeos relacionados/Related 
subjects:www.homemvirtual.org.br

dEnGuE

B

A

C

Títulos disponíveis: 

Fisiopatologia da Acne 
• Estrutura microscópica da pele
• Alterações da pele e fase comedogênica
• Pustulização
• Cicatrização

Hidratação da Pele
• Estrutura microscópica da pele
• Ciclo da epiderme
• Barreira lipídica
• Mecanismo de desidratação
• Mecanismo de hidratação

Fotoproteção e Câncer da Pele 
• Ação dos raios UVA e UVB
• Fotoprotetor físico
• Fotoprotetor químico
• Gênese do melanoma
• Gênese do carcinoma basocelular
• Gênese do carcinoma espinocelular

Ciclo do Pêlo
• Fase Anágena
• Fase Catágena
• Fase Telógena
• Visualização simultânea das três fases

Envelhecimento da Pele
• Fisiologia do Envelhecimento
• Ação do Retinol

Fisiopatologia da Hanseníase
• Anatomia da pele
• Vias de transmissão
• Alterações cutâneas
• Tipos de hanseníase
• Tratamento

Fisiopatologia da Psoríase
• Dinâmica do ciclo da epiderme
• Aceleração do ciclo de epiderme e

conseqüências
• Distribuição da lesão no corpo

Doenças Sexualmente Transmissíveis
• Anatomia genital feminina
• Anatomia genital masculina
• Gonorréia
• Condiloma acuminado (infecção pelo HPV)
• Sífilis

Aparelho Gênito-Urinário Feminino
• Características da pelve feminina
• Musculatura do assoalho pélvico
• Aparelho reprodutor
• Correlação espacial entre útero, vagina,

 bexiga e reto
• Órgão genital externo

Ciclo da Ovulação
• Ciclo hormonal do sistema nervoso

central – ovário
• Ciclo do amadurecimento folicular
• Desenvolvimento da mucosa uterina
• Evolução hormonal

Método Contraceptivo Hormonal
• Mecanismo de ação de contraceptivos
• Tipos de contraceptivos hormonais
• Efeitos adversos dos contraceptivos

hormonais

Aparelho Gênito-Urinário Masculino
• Órgãos do abdômen
• Rim e ureter
• Aparelho reprodutor
• Correlação espacial entre próstata, inervação

e bexiga
• Bexiga e ureter

Prostatectomia Radical
• Anatomia da bexiga, próstata, colo e reto
• Surgimento do câncer e comprometimento

das estruturas locais
• Etapas cirúrgicas

Fisiatria – Ciclo da Marcha Normal
• Ossos da pelve – visão espacial
• Ossos dos membros inferiores
• Ciclo da marcha normal

Fisiatria – Amputação dos Membros 
Inferiores e Marcha com Próteses
• Amputação transtibial
• Desarticulação do joelho
• Amputação transfemoral
• Desarticulação coxofemoral
• Ações musculares na marcha com prótese

Musculatura Dinâmica da Face
• Occipito –frontal
• Orbicular do olho
• Orbicular da boca
• Corrugador do supercílio

Odontologia - Articulação temporomandibular
• Estruturas anatômicas
• Abertura e fechamento
• Lateralidade
• Protrusão

Odontologia - Estrutura dos dentes
• Inervação mandibular
• Estrutura dos dentes

Emergências 
• Pneumotórax
• Drenagem torácica
• Cricotireoidostomia
• Intubação orotraqueal
• Fratura Cervical

Fisiopatologia da Aterosclerose
• Mecanismo do aparecimento da

Aterosclerose
• Infarto do Miocárdio
• Acidente vascular cerebral hemorrágico

Fisiopatologia da Asma
• Fluxo de ar no pulmão normal
• Fluxo de ar no pulmão em crise
• Mecanismo muscular no bronquíolo
• Inflamação da mucosa do bronquíolo

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
• Anatomia do aparelho respiratório
• Curva espirométrica normal
• Curva espiromética de DPOC
• Fisiopatologia ao nível alveolar e surgimento

do enfisema

Outros temas no site: www.projetohomemvirtual.org.br

Olho Virtual – Anatomia do olho
• Musculatura extrínseca do olho
• Inervação
• Vascularização
• Estrutura interna do olho
• Correlação do olho com sistema nervoso

central
• Quiasma óptico e hipófise

Olho Virtual – Erros de refração
• Olho normal
• Miopia
• Hipermetropia
• Astigmatismo
• Presbiopia

Aparelho Auditivo
• Anatomia da orelha externa
• Anatomia da orelha média
• Anatomia da orelha interna
• Mecanismo de transmissão do som
• Sinapses no sistema nervoso central auditivo

Fonação – Anatomia funcional 
• Anatomia geral da laringe
• Musculatura extrínseca da laringe
• Musculatura intrínseca da laringe

Fonação – Fisiologia
• Sistema nervoso central na fonação
• Inervação do aparelho de fonação

e região laríngea
• Dinâmica das cordas vocais
• Mecanismo da gênese de vogais

e consoantes

Aparelho Digestório
• Boca e língua
• Esôfago
• Estômago
• Fígado, pâncreas e baço
• Duodeno
• Intestino delgado
• Intestino grosso
• Reto

Módulos de Apoio à Enfermagem
• Coração e medição da pressão arterial
• Aplicação de injeção intra-muscular -

deltóide, glúteo e vasto lateral
• Lesões elementares da pele - ulceração,

erosão, fissura, crosta e bolha
• Áreas de sujidades nas mãos

Fisiopatologia do Diabetes
• Curva Glicêmica
• Sintomas do diabetes
• Tipos de diabetes
• Ações da insulina
• Tratamentos

Doenças Inflamatórias Intestinais
• Anatomia do aparelho digestório
• Doença de Crohn
• Retocolite Ulcerativa
• Procedimentos cirúrgicos
• Tratamento

Vírus da Hepatite C
• Mecanismo de replicação do vírus
• Locais de alojamento do vírus
• Evolução da doença no fígado



Conheça os vídeos do Homem Virtual 
sobre embriologia
See more about Embryology and related videos at 

www.homemvirtual.org.br




