
27 de agosto – Dia do psicólogo: Psicologia, ética e atuação 
profissional 

 

Breve Passo a passo para utilizar a estratégia de busca do Repositório de 

Estratégias de Busca da BVS - RefNet 

 

O Repositório de Estratégias de Busca permite a consulta das estratégias de 

busca desenvolvidas pela BIREME e Rede de Referencistas, assim como, a 

recuperação de informação científica e técnica em temas de saúde. O CRP03 

por meio do Setor Biblioteca íntegra a rede de Referencistas e considerando que 

estamos no Mês da Psicologia elaborou uma estratégia de busca com o objetivo 

de levantamento bibliográfico sobre a atuação profissional das/os psicólogas/os 

para ser utilizada no Portal Regional BVS. 

 

1º passo - Acesse o Repositório de Estratégias de Busca na BVS (refnet) 

https://bvsalud.org/queries/;  

2º passo – No campo Temas à direita selecione e clique na área Saúde 

mental ou Datas comemorativas (como a estratégia foi publicada 

recentemente o usuário pode encontra-la em destaque nas Mais recentes) e 

busque pela estratégia com o título: 27 de agosto – Dia do psicólogo: 

Psicologia, ética e atuação profissional  

Link para acesso direto (https://bvsalud.org/queries/search_strategy/27-de-agosto-dia-

do-psicologo-psicologia-etica-e-atuacao-profissional/?l=pt_BR); 

 

 

 

https://bvsalud.org/queries/
https://bvsalud.org/queries/search_strategy/27-de-agosto-dia-do-psicologo-psicologia-etica-e-atuacao-profissional/?l=pt_BR
https://bvsalud.org/queries/search_strategy/27-de-agosto-dia-do-psicologo-psicologia-etica-e-atuacao-profissional/?l=pt_BR


 

3º passo – O usuário encontrará informação geral sobre a estratégia de busca 

com uma breve descrição e os assuntos principais e onde poderá utilizar e a/s 

estratégia/s formulada/s; 

 

 

4º passo – selecione e copie a Estratégia de busca para iAHx; 

 

 



5º passo - Acesse o Portal Regional BVS https://bvsalud.org/ 

6º passo – Cole a estratégia selecionada no navegador de buscas do Portal 

Regional BVS e clique no ícone da luneta ao lado; 

 

7º passo – Visualize e selecione os materiais de seu interesse, caso a busca 

tenha trazido um resultado muito amplo você pode delimitar utilizando os filtros 

ou clusters no lado esquerdo para restringir o resultado. 

Os filtros mais utilizados são:  

Texto completo, Base de dados, Assunto principal, Tipo de estudo, Idioma, 

intervalo de ano publicação. 

 

 

Outros temas recentes foram publicadas pelo CRP03: 

Eutanásia, Ortotanásia e Distanásia: luto familiar e decisão do paciente – 

Aspectos psicológicos 

Disfunção erétil – Aspectos psicossociais 

1 de agosto – Dia Nacional dos Portadores de Vitiligo 

https://bvsalud.org/
https://bvsalud.org/queries/search_strategy/eutanasia-ortotanasia-e-distanasia-luto-familiar-e-decisao-do-paciente-aspectos-psicologicos/?l=pt_BR
https://bvsalud.org/queries/search_strategy/eutanasia-ortotanasia-e-distanasia-luto-familiar-e-decisao-do-paciente-aspectos-psicologicos/?l=pt_BR
https://bvsalud.org/queries/search_strategy/disfuncao-eretil-aspectos-psicossociais/?l=pt_BR
https://bvsalud.org/queries/search_strategy/1-de-agosto-dia-nacional-dos-portadores-de-vitiligo/?l=pt_BR&se=%25

