Atualmente é professor Associado da Universidade Federal de Ouro Preto.
Participa no Conselho Departamental da Escola de Medicina da UFOP como
representante docente. Participou da criação da residência de clínica Médica
da UFOP, onde atuou como preceptor e do Internato. Foi coordenador de
projetos de extensão no Lar São Vicente de Paulo e Santa Casa de Ouro
Preto. Graduou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade
de Federal de Minas Gerais (FM-UFMG, 1999), concluiu mestrado (2007) e
doutorado (2011) em Clínica Médica - Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.
Realizou pós-graduação em Clínica Médica, Medicina do Trabalhador e
Geriatria. Atua no ensino de clínica médica (Clínica Médica/Semiologia) ,
atenção à saúde do idoso e do trabalhador como pesquisador. Aperfeiçoou-se
em cursos nacionais e internacionais em inovação na área de saúde. Participa
do conselho gestor do projeto de pesquisa Manejo da Fadiga, saúde mental do
trabalhador. Coordena o Laboratório de Estudos sobre a Cognição e Qualidade
de vida da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto.
Participa como colaborador dos Laboratórios de Estudos sobre a Fadiga,
Epidemiologia, Medicina do Sono e Nutrição, composição corporal e
antropometria pela Universidade Federal de Ouro Preto. Orientou trabalhos
associados a saúde do idoso e trabalhador na graduação e pós-graduação da
UFOP, UFMG, FCMMG e HMOB. Tem experiência na área de Medicina em
clínica médica, saúde do trabalhador e geriatria, com ênfase nos seguintes
temas: ensino médico, empreendedorismo, inovações e tecnologias para saúde
do trabalhador e do idoso, sono, saúde do trabalhador, avaliação cognitiva,
fadiga, vitamina D, saúde mental, atenção ao idoso, geriatria,
neuropsicogeriatria, envelhecimento, demências, doença de Alzheimer,
comorbidades, qualidade de vida e aposentadoria. Sobre os temas é autor de
livros, capítulos de livros, artigos e orienta estudantes de graduação e pósgraduação. Foi editor associado da Revista Geriatrics, Gerontology and Aging,
da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (2015-2019) e revisor de
revistas nacionais e internacionais envolvendo estudos sobre o
envelhecimento. Foi presidente do colegiado da graduação da Escola de
Medicina da UFOP entre 2013 e 2015.
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