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Carta de Apresentação
Graduado em Farmácia pela Universidade Federal de Goiás (2004), com especialização em Vigilância
Sanitária pela Fiocruz (2010). Desde 2005 faço parte do quadro da Anvisa, como Especialista em Regulação
e Vigilância Sanitária. Possuo experiência na área de Farmácia, especialmente na regulação de produtos
sujeitos a controle especial, área em que trabalho desde o meu ingresso na Agência em 2005. Dentre as
atividades executadas nesta área, destaco possuir maior experiência com o comércio internacional de
produtos controlados, com cujos processo de trabalho lido há mais de dez anos. Desde abril de 2016 ocupo o
cargo de coordenador da Coordenação de Controle e Comércio Internacional de Produtos Controlados, a qual
conta atualmente com 9 servidores e 4 estagiários. Dentre do escopo de atuação da área há a gestão dos
processos de trabalho referentes ao comércio internacional de produtos controlados, o que envolve a
normatização, autorização, compilação de dados e solução de impasses em operações de importação e
exportação de produtos controlados, em conjunto com outras áreas da Anvisa; a interlocução com o setor
regulado pela área, o que envolve a elaboração de comunicações escritas e apresentações orais periódicas
de conteúdo; a interlocução com atores internacionais relacionados ao assunto, como a ONU, bem como
outras autoridades sanitárias com atribuições semelhantes em seus países; a gestão da atividade de
autorização de importação de produtos à base de canabidiol, em caráter de excepcionalidade, realizando
ainda a interlocução necessária em eventos relacionados ao tema; e o apoio à Gerência de Produtos
Controlados na execução de suas atividades. Realizo apresentações em público relacionadas às atividades
acima mencionadas sempre que necessário. Possuo participação em fóruns internacionais, como
representante pela Anvisa, no âmbito do Mercosul, OEA (Comissão Interamericana para o Controle de
Drogas - CICAD) e ONU (Comissão de Narcóticos - CND), em caráter eminentemente técnico. Acrescento
ainda a experiência em inspeções farmacêuticas, tendo realizado 16 inspeções internacionais para
verificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, conduzindo as atividades tanto em inglês
como em espanhol, e também de Produtos para Saúde, bem como a realização de inúmeras ações de
fiscalização em vários Estados da Federação.

Atuação Profissional
Áreas de Atuação
Saúde

Experiência Profissional
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
04/2005 - Atual

Áreas do Conhecimento
Farmácia, Saúde Coletiva

Formação Acadêmica
Especializacão - 2009 - 2010 - Fundacao Oswaldo Cruz

Vigilância Sanitária
Graduação - 2001 - 2004 - Universidade Federal de Goiás

Farmácia

Meus Talentos
Idiomas
Inglês
Compreende: Bem
Escreve: Bem
Fala: Bem
Lê: Bem

Espanhol
Compreende: Bem
Escreve: Bem
Fala: Bem
Lê: Bem

Francês
Compreende: Pouco
Escreve: Pouco
Fala: Pouco
Lê: Pouco

Aptidões
Oratória, Redação, Visão Sistêmica

Interesses Pessoais
Corrida, Futebol, Idiomas, Instrumentos Musicais, Leitura, Viagens
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