
15 de junho - Dia Mundial de 

Conscientização da Violência 

contra a Pessoa Idosa

ESTRATÉGIA DE BUSCA



Informações
 Título

15 de junho - Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa

15 de junio - Día Mundial de Sensibilización sobre la Violencia contra las Personas Mayores

June 15 - World Day for Awareness of Violence against the Elderly

Responsável

CRP-03

 Descrição

Estratégia de busca relacionada com o tema Conscientização e combate a violência contra a 
Pessoa Idosa para filtro Datas comemorativas da BVS

Estrategia de búsqueda relacionada con el tema Sensibilización y combate a la violencia contra las 
personas mayores para filtrar fechas conmemorativas de la BVS

Search strategy related to the theme Awareness and combating violence against the Elderly to filter 
Commemorative dates of the BVS

Assuntos principais 

Idoso; Adulto mayor; Anciano; Aged; Violência; Violencia; Violence; Exposição à Violência; Exposure
to Violence; Exposición a la Violencia; Exposition à la violence, Domestic Violence; Violencia
Doméstica; Violence domestique; Serviços de Saúde para Idosos; Health Services for the Aged; 
Servicios de Salud para Ancianos; Asistencia a los Ancianos.



Passo a Passo para utilizar a Estratégia de busca 

BVS



Clique no ícone 

da Luneta para 

acessar mais 

rapidamente a 

pesquisa na BVS



Selecione os artigos mais relevantes, se o 

resultado da busca for grande utilize os 

filtros de sua preferência para delimitar



Observe que são três 

estratégias para Bases 

de Dados diferentes: 

Copie a estratégia de 

busca e faça a busca 
nas bases de dados 

PUBMED ou Embase

BVS

PUBMED

EMBASE



Copie a estratégia 

de busca BVS e 

cole no 

navegador da BVS 

Atenção Primária 

em Saúde para 

pesquisar



Exemplos de Filtros mais utilizados



Links

 Portal Regional da BVS

https://bvsalud.org/

 Portal da BVS-PSI Uruguai

https://www.bvspsi.org.uy/wp/

 BVS Atenção Primária em Saúde

https://aps.bvs.br/decs/idoso/

Essa estratégia está registrada no Repositório de Estratégias de Busca na BVS - REFNET. 

Conheça algumas estratégias sobre temas diversos:

 Repositório de estratégias de busca na BVS - REFNET

https://bvsalud.org/queries/?l=pt_BR

https://bvsalud.org/
https://www.bvspsi.org.uy/wp/
https://aps.bvs.br/decs/idoso/
https://bvsalud.org/queries/?l=pt_BR

