
Dia Nacional da Síndrome de Down –

Combater a Discriminação e Promover a 

Inclusão

Estratégia de busca



Informações

 Título: 

21 de março - Dia nacional da Síndrome de Down 

21 de marzo - Día Nacional del Síndrome de Down 

March 21 - National Down Syndrome Day 

Responsável

CRP-03/ Rosaline Otero - Bibliotecária

 Descrição

Estratégia de busca relacionada com o tema combate a discriminação e promoção à inclusão de 

pessoas portadoras de síndrome de down para Filtro Datas comemorativas.

La estrategia de búsqueda relacionada con el tema combate la discriminación y promueve la inclusión 

de personas con síndrome de down para el Filtro de Fechas Conmemorativas.

Search strategy related to the theme combats discrimination and promotes the inclusion of people with 

down syndrome for the Commemorative Dates Filter

 Assuntos principais 

Síndrome de Down; Down Syndrome

Resultado da busca

Portal Regional da BVS 



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



Observe que são três 

estratégias com 

resultados diferentes: 

Copie a estratégia de 

busca e cole no 

navegador de busca 

da BVS

Resultado: 

217

Resultado: 

38

Resultado:

3.984



Insira a estratégia de busca no 

navegador de busca da BVS e depois 

clique no ícone da luneta para buscar 

os artigos sobre o tema



Selecione os artigos mais relevantes, 

se o resultado da busca for grande 

utilize os filtros de sua preferência para 

delimitar



Exemplos de Filtros mais utilizados



Links

 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

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

