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Carta de Apresentação
Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária na ANVISA, atualmente respondendo pela Gerência de
Avaliação da qualidade de Medicamentos Sintéticos - GQMED/GGMED. Trabalhou anteriormente com
pós-registro de medicamentos sintéticos e respondendo pela gerência de avaliação de tecnologia de registro
de medicamentos sintéticos. Experiência com desenvolvimento de métodos analíticos para teor, dissolução e
produtos de degradação em medicamentos, particularmente na técnica HPLC. Inglês fluente, espanhol
básico.

Atuação Profissional
Experiência Profissional
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
09/2019 - Atual

Atividades executadas: Gerente de Avaliação da Qualidade de Medicamentos Sintéticos - Responsável por
gerenciar equipe que analisa os aspectos de tecnologia farmacêutica (qualidade) em registro e mudanças
pós-registro dos medicamentos sintéticos; - Responsável por revisar exigências e pareceres relacionados a
registros e mudanças pós-registro de medicamentos sintéticos.
01/2019 - 09/2019

Atividades executadas: Gerente de Avaliação de Tecnologia de Registro de Medicamentos Sintéticos Responsável por gerenciar equipe que analisa a parte de tecnologia farmacêutica (qualidade) de
medicamentos sintéticos; - Responsável pela revisão de exigências e pareceres de deferimento e
indeferimento relacionados a registro de medicamentos sintéticos.
07/2018 - 01/2019

Atividades executadas: Gerente-Geral Substituto de Medicamentos e Produtos Biológicos - Responsável
por gerenciar todas as áreas de registro e pós-registro de medicamentos e de produtos biológicos. Responsável por decidir sobre a concessão e cancelamento de registro, bem como sobre mudanças
pós-registro e realização de ensaios clínicos.

Aché Laboratórios Farmacêuticos
05/2011 - 01/2014

Atividades executadas: Principais competências: - Realização de perfil de dissolução comparativo para
avaliação de novas propostas de formulação de medicamentos; - Desenvolvimento de métodos de
dissolução, com definição de meio, aparato, rotação, etc; - Desenvolvimento e validação de métodos por
HPLC, de teor, produtos de degradação e dissolução de medicamentos; - Participação em projeto de
transferência de tecnologia de empresa indiana para o Aché, com foco na parte de desenvolvimento analítico.

Formação

Formação Acadêmica
Graduação - 2006 - 2012 - Universidade de São Paulo

Farmácia-Bioquímica
Ensino Profissional de Nível Técnico - 2003 - 2005 - Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas

Química

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

Espanhol
Compreende: Pouco
Escreve: Razoavelmente
Fala: Pouco
Lê: Razoavelmente

Aptidões
Capacidade de Análise, Capacidade de Síntese, Comunicação, Criatividade, Liderança, Redação, Resiliência,
Tomada de Decisões

Interesses Pessoais
Escrita, Futebol, Idiomas, Jogos Eletrônicos, Jogos de Mesa (xadrez, Damas, Outros)
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