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TERMO DE REFERÊNCIA
“ELABORAÇÃO DE REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA SOBRE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NOS PRIMEIROS DOIS ANOS DE VIDA”

1. OBJETO
Contratação de consultoria especializada para elaborar documento técnico contendo Revisão
Sistemática de Literatura sobre alimentação e nutrição nos primeiros dois anos de vida.
2. JUSTIFICATIVA
O Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos, publicado pela primeira vez em 2002, está
em processo de revisão, sob coordenação da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição
(CGAN) do Ministério da Saúde. O Guia Alimentar é um documento oficial que aborda os
princípios e as recomendações de uma alimentação adequada e saudável para crianças brasileiras
menores de dois anos, configurando-se como instrumento de apoio às ações de educação alimentar e
nutricional no Sistema Único de Saúde (SUS) e também em outros setores. Essas recomendações
devem considerar as transformações sociais vivenciadas pela população brasileira que impactam
sobre suas condições de saúde e nutrição. Por isso, a revisão do referido Guia tem como objetivo
atualizar e alinhar os conteúdos de acordo com as recomendações da nova edição do Guia
Alimentar para a População Brasileira, publicada em 2014.
Entre as etapas desse processo de revisão está a de elaboração técnica do documento contendo as
recomendações e metas nutricionais. Um dos pilares que apoiarão esta revisão é o levantamento de
evidências científicas atualizadas. Nesse processo, estão sendo identificadas controvérsias que
merecerão uma revisão aprofundada por meio de Revisão Sistemática para subsidiar a tomada de
decisão.
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Considerando os termos de pesquisa a serem discutidos com o pesquisador bem como as perguntas
de pesquisa pré-fixadas, o seguinte produto deverá ser entregue: documento técnico contendo
descrição das bases de dados, referências e metodologias utilizadas; e revisão sistemática de
literatura sobre alimentação e nutrição nos primeiros dois anos de vida. Este documento deverá ser
entregue impresso e também em formato digital (Word).
4. METODOLOGIA

O contratado deverá elaborar a Revisão Sistemática de Literatura elaborada de acordo com a
metodologia estipulada pela Colaboração Cochrane (http://www.cochrane.org/) ou equivalente. As
perguntas de investigação serão acordadas com a CGAN.
6. REQUISITOS EXIGIDOS
O serviço deve ser realizado por profissional com graduação e mestrado na área da saúde com
comprovada experiência em realização de Revisões Sistemáticas de Literatura.
7. TEMPO DE EXECUÇÃO ESTIMADO
Sessenta dias a contar da data da contratação.
8. VALOR ESTIMADO
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
9. DOCUMENTOS EXIGIDOS
- Currículo Lattes com comprovação de conclusão do mestrado.
- Carta de apresentação de no máximo uma lauda contendo relato de experiência em Revisão
Sistemática de Literatura.

10. CALENDÁRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO
- Inscrições: de 21 de julho a 02 de agosto de 2016.
- Divulgação do resultado: 05 de agosto de 2016, no portal da Redenutri no endereço eletrônico
http://ecos-redenutri.bvs.br.
11. PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção se dará por meio de análise do currículo e da carta de apresentação, levando-se em conta
(a) a experiência acumulada em Revisão Sistemática de literatura e (b) os trabalhos de Revisão
Sistemática de Literatura publicados em periódicos indexados (se houver). Essa análise será
realizada por uma banca de especialistas definida pela CGAN.

12. PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
1) Preencher formulário eletrônico no link
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=27322&exibe_menu=0&exibe_duvi
das=0
2) Anexar, neste link, os documentos acima listados, no período entre as 8h00m do dia 21 de julho
até as 23h59m do dia 02 de agosto de 2016, observado o horário oficial de Brasília-DF.
Dúvidas e solicitações de
revisaoguiacrianca@gmail.com.
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