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Título
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Salud de la población sin hogar

Health of the Homeless Population

Responsável

CRP-03/Conselho Regional de Psicologia da Bahia - 3ª Região/ BIREME

Descrição

Estratégia de busca relacionada com o tema Saúde da População em Situação de Rua em memória ao dia 19 de 

agosto - Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua para Filtro Datas comemorativas

Estrategia de búsqueda relacionada con la Salud de la Población sin Hogar en memoria del 19 de agosto - Día 

Nacional de Lucha de la Población sin Hogar por Filtrar Fechas Conmemorativas

Search strategy related to the Health of the Homeless Population in memory of August 19th - National Day for the 

Struggle of the Homeless Population for Filter Commemorative dates

Assuntos principais 

Pessoas em Situação de Rua; Homeless Persons; Personas sin Hogar; Sans-abri; Jovens em Situação de Rua; 

Homeless Youth; Jóvenes sin Hogar; Jeunes sans-abri; Health urban; cidades saudáveis, health cities; urban

environmental; environmental health; ambiente urbano; salud urbana; urban health; saúde urbana; saúde da 

população urbana

Resultado da busca

Portal Regional da BVS

Informações



Passo a Passo para utilizar a Estratégia de busca 

BVS



Copie a estratégia de 
busca e cole no 

navegador de busca da 
BVS ou clique no ícone 
da luneta para acessar 

mais rapidamente a 
pesquisa



Selecione os artigos mais relevantes, se o 

resultado da busca for grande utilize os 

filtros de sua preferência para delimitar

Resultados: 5.275



Exemplos de Filtros mais utilizados



Portal Regional da BVS
https://bvsalud.org/
Portal da BVS-PSI Uruguai
https://www.bvspsi.org.uy/wp/

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

Links

https://bvsalud.org/
https://www.bvspsi.org.uy/wp/
https://bvsalud.org/queries/?l=pt_BR

