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Atuação Profissional
Áreas de Atuação
Saúde

Experiência Profissional
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
08/2018 - Atual

Atividades executadas: Gerente de Regulamentação e Controle Sanitário
GRECS/GGTES/DSNVS/ANVISA. desde 08/2018 . ATUAL - Atuação junto à Gerência Geral de Tecnologia
em Serviços de Saúde no âmbito do Projeto Estratégico P8 da Anvisa para o aperfeiçoamento da ação
regulatória de vigilância sanitária em serviços de saúde com foco no risco sanitário; - Atuação junto a equipe
para as melhorias dos processos de monitoramento de denúncias, atendimento ao publico externo e inspeção
sanitária em serviços de saúde de forma complementar aos estados e municípios; - Em processo de revisão
das Resoluções de radiodiagnóstico, infraestrutura de serviços de saúde, processamento de dispositivos
médicos, laboratórios clínicos e serviços de assistência à saúde em farmácias; - Gerenciamento de pessoas e
conflitos; - Proposição e gerenciamento de métricas para acompanhar a produtividade e a eficiência das
atividades dos servidores; - Proposição de Projeto nacional para a harmonização das ações de inspeção
sanitária em serviços de saúde realizadas pelo SNVS a partir de um modelo de risco potencial.
08/2017 - 07/2018

Atividades executadas: Gerente Geral de Toxicologia GGTOX/DIARE/ANVISA, de 25/08/2017 a 23/07/2018.
- Organização e reestruturação da Gerência Geral de Toxicologia; - Simplificação e desburocratização de
processos de registro de agrotóxicos e componentes; - Participação da estruturação organizacional e dos
mapeamentos dos processos de trabalho da Gerência Geral de Toxicologia - GGTOX de forma geral, com
resultados extremamente positivos. - ¿ Gerenciamento de pessoas e conflitos; - Representante do Ministério
da Saúde e da Anvisa no Comitê Técnico de Assessoramento de Agrotóxicos (CTA), Esse comitê é composto
por representantes dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Saúde e do Meio Ambiente e
possui a competência de racionalizar e harmonizar procedimentos técnico-científicos e administrativos nos
processos de registro e adaptação de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins; de - propor a
sistemática incorporação de tecnologia de ponta nos processos de análise, controle e fiscalização de
agrotóxicos, seus componentes e afins e em outras atividades cometidas aos Ministérios da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, da Saúde e do Meio Ambiente pela Lei no 7.802, de 1989; de analisar propostas
de edição e alteração de atos normativos sobre as matérias no Decreto 4.074/2002 e sugerir ajustes e
adequações consideradas cabíveis; de assessorar os Ministérios responsáveis na concessão do registro para
uso emergencial de agrotóxicos e afins e no estabelecimento de diretrizes e medidas que possam reduzir os
efeitos danosos desses produtos sobre a saúde humana e o meio ambiente. - Participação de Audiências
Públicas e nas reuniões da Comissão Especial no Congresso nacional sobre a alteração da Lei de
Agrotóxicos e outras relacionadas, em decorrência dos Projetos de Lei PL n. 6.299/2002 e do PL n.
6700/2016.
02/2015 - 08/2017

Atividades executadas: Gerente de Produtos Equivalentes da Gerência-Geral de
Toxicologia-GPREQ/GGTOX/ANVISA, de 05/02/2016 a 25/08/2017. - Acompanhamento e gerenciamento de
fila de avaliação toxicológica de produtos técnicos equivalentes (PTE) e produtos formulados equivalentes
(PFE); - Participação da distribuição e acompanhamento da meta da equipe de avaliação toxicológica para
fins de registro; - Organização e acompanhamento de reuniões em parlatório de forma geral; - Análise de
documentação técnico-científica referente às petições de avaliação toxicológica para fins de registro; Coordenadora do processo de revisão das normas sobre o de peticionamento simplificado para fins de
avaliação toxicológica; e de rótulo e bula, avaliação e classificação toxicológica e de avaliação do risco

dietético e ocupacional de agrotóxicos, afins e preservativos de madeira; - Gerenciamento de pessoas e
conflitos; - Proposição e gerenciamento de métricas para acompanhar a produtividade e a eficiência das suas
atividades; - Participação da estruturação organizacional e dos mapeamentos dos processos de trabalho da
Gerência Geral de Toxicologia - GGTOX de forma geral, com resultados extremamente positivos. ¿
10/2014 - 01/2016

Atividades executadas: Assessora da Superintendência de Medicamentos e Produtos Biológicos e
Superintendente Substituta-SUMED/ANVVISA, de 2014 a 2016: - Coordenação de projetos de
regulamentação sobre: Portaria de publicação das bases técnicas de decisão sobre o registro de
medicamentos; Resolução sobre a emissão de certidão e certificados de medicamentos eletrônicos;
Resolução e Instrução Normativa sobre priorização de análise técnica de petições de medicamentos;
Resolução de registro de medicamento através de petição clone. - Assessorar a Superintendente nas
questões técnicas e de gestão. Durante este período também fui designada como substituta da
Superintendente.
01/2009 - 12/2011

Atividades executadas: Coordenadora de Registro de Medicamentos Genéricos, Similares e
Específicos-CRMED/GTFAR/GGMED/ANVISA de 2009 a 2011. Atividades: - Acompanhamento e
gerenciamento de fila de análise de registro de medicamentos; - Participação da distribuição e
acompanhamento da meta da equipe de registro de medicamentos; - Organização e acompanhamento de
reuniões em parlatório de forma geral; - Análise de documentação técnico-científica referente às petições de
registro de medicamentos sintéticos genéricos, similares e específicos; - Coordenadora do processo de
revisão das normas de registro de medicamentos sintéticos que resultou na Resolução de registro de
medicamentos sintéticos novos, genéricos e similares; - Gerenciamento de pessoas e conflitos; - Participação
no processo de pré-qualificação da Anvisa em medicamentos e vacinas pela OPAS. - Participação da
estruturação organizacional e dos mapeamentos dos processos de trabalho da Gerência Geral de
Medicamentos - GGMED de forma geral.

Formação
Áreas do Conhecimento
Ciências da Saúde

Formação Acadêmica
Graduação - 1998 - 2003 - Universidade Federal de Goiás

Farmácia

Formação Complementar
Outros - 2007 - 2008 - Fundacao Oswaldo Cruz

ESPECIALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Meus Talentos
Idiomas
Espanhol

Compreende: Bem
Escreve: Pouco
Fala: Pouco
Lê: Bem

Aptidões
Capacidade de Síntese, Comunicação, Criatividade, Flexibilidade, Liderança, Proatividade, Relacionamento
Interpessoal, Trabalho Em Equipe
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