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Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP em 1980, ao final de sua 

especialização (Residência Médica – RM – em Infectologia) em 1983 ingressou na carreira 

docente como Auxiliar de Ensino da FMUSP. Obteve os títulos de Mestre e Doutorado em 

Doenças Infecciosas e Parasitárias na mesma instituição em 1991 e 1994 e o de Livre-docente 

em 2001. Desde 2012 exerce o cargo de Professor titular em RDIDP junto ao Departamento 

de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da FMUSP.  

Ao longo da carreira segue participando do ensino de graduação em Medicina e de pós-

graduação senso lato (Residência Médica em Infectologia) e senso estrito (Programa de Pós-

graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias) da FMUSP, tendo concluído a orientação de 

7 alunos de Iniciação Científica, 10 de Mestrado, 10 de Doutorado e 3 de pós-doutorado. 

Atualmente orienta um mestrando, dois doutorandos e uma pós-doutora (docente PART da 

USP).  

Suas linhas de pesquisa enfocam as retroviroses humanas (infecções por HIV/AIDS e HTLV) e 

a medicina tropical, com especial interesse no entendimento da vulnerabilidade de diferentes 

grupos populacionais à infecção e ao adoecimento e de estratégias de intervenção profiláticas 

e terapêuticas a elas relacionadas. Publicou 133 artigos completos em periódicos indexados na 

Web of Science. 

Na Faculdade de Medicina exerceu as funções de Supervisor do Programa de RM em 

Infectologia (2001-3), Coordenador da Coordenadoria de RM – COREME (1998-2001), 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias (1995-9 e 

2003-13), Coordenador do Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão em Medicina Tropical (NACE-

NUMETROP) (2015-8), Chefe do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias (2014-

8) e Presidente da Comissão de Pós-graduação da FMUSP (2009-13). Em 2008 atuou como 

pesquisador visitante no Programa de Saúde Internacional e Direitos Humanos na Harvard 

School of Public Health. Desde 2015 preside a Comissão de Relações Internacionais da FMUSP. 

No Hospital das Clínicas chefiou o Laboratório de Investigação Médica em Protozoologia (2015-

8) e exerceu a Diretoria Técnica da Divisão de Clínica de Moléstias Infecciosas (2012-9). 

Desde janeiro de 2019 preside o Conselho Diretor do Instituto Central, onde, no momento, 

participa da coordenação institucional de enfrentamento da COVID-19.  

No âmbito associativo exerceu os cargos de Secretário da Sociedade Brasileira de Infectologia 

(2009-13) e de Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (2013-5). 

Atuou na administração central da Universidade como Vice-reitor executivo de Relações 

Internacionais da USP, entre 2013 e 2014, e desde 2018 coordena o Escritório de Gestão de 

Indicadores de Desempenho Acadêmico (EGIDA). Em 2018 foi eleito representante da área de 

Ciências Biológicas e da Saúde para compor a Câmara de Atividades Docentes, tendo exercido 

sua Vice-presidência no triênio que se encerra.  




