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Paulo José Leme de Barros nasceu em São Paulo, capital, em 26 de março de 
1961. Fez seu curso primário no Colégio Santana, e depois o ginásio, no Colégio 
Estadual Dr. Octávio Mendes. Fez curso técnico em química industrial nessa mesma 
instituição de ensino. 

Graduou-se em pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP) em 1986. Fez residência em clínica médica no Hospital das Clínicas da 
FMUSP em 1987, realizando subsequentemente residência em reumatologia nos anos 
de 1988 e 1989.  

Em 1990 iniciou estudos sobre a Doença de Lyme, no Brasil, sendo o primeiro 
pesquisador juntamente com seu orientador a estudar essa patologia em nosso meio. 
Nesse ano começou seu trabalho de mestrado, cuja tese intitulada Contribuição ao 
Conhecimento da Doença de Lyme no Brasil foi apresentada e aprovada em 1995, na 
Universidade de São Paulo (USP). 

Em 1998, dando prosseguimento aos trabalhos dessa referida pesquisa, iniciou 
seu doutoramento, que resultou no trabalho de tese apresentado junto à USP em 2000, 
denominado Caracterização Clínica e Laboratorial da Doença de Lyme no Brasil, 

Através de Métodos Imunológicos e Reação em Cadeia de Polimerase, recebendo o 
título de doutor. 

                                                            
1 A biografia foi fornecida pelo autor e a foto foi obtida por ocasião de sua posse, que ocorreu 

em 30 de abril de 2015, no anfiteatro nobre do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.  

 

Nótula: Pequenas inserções e adaptações do texto ao perfil desta secção, assim como as 

explicitações de rodapé foram feitas pelo acadêmico Helio Begliomini, titular e emérito da cadeira no 21 

da Academia de Medicina de São Paulo, cujo patrono é Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.  

 

Academia de Medicina de São Paulo 
Fundada em 7 de março de 1895 

 

www.academiamedicinasaopaulo.org.br 



Entre os anos de 2004 e 2006 realizou o curso em gestão de saúde junto à 
Fundação Armando Álvares Penteado, tendo desenvolvido e apresentado o trabalho A 
Mudança Estratégica Através de Agregação de Valores.  

Em 2006 e 2007 realizou o curso de mestrado profissional em MBA 2  na 
Fundação Armando Álvares Penteado, apresentando o trabalho final intitulado 
Aplicação do Conceito de Governança Corporativa em Cooperativas do Sistema 

Unimed.  
Em 2010 fez o curso de extensão universitária em Administração de Instituições 

Financeiras (Banking) na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. 
Paulo José Leme de Barros trabalhou junto ao município de São Paulo em 

clínica médica, em vínculos como efetivo entre 1990 e 1995. Atua junto ao Complexo 
Hospitalar do Mandaqui como médico preceptor para a residência de clínica médica. Aí 
desenvolve atividades práticas e ministra o curso de clínica para os médicos residentes, 
em dois anos de residência, em clínica interna e generalista. 

Possui título de especialidade em clínica médica junto ao MEC 3 , além de 
medicina interna junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
(Cremesp). 

Obteve também o título de especialista em reumatologia pelo MEC, Cremesp e 
pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. É membro da Sociedade Paulista de 
Reumatologia. 

Paulo José Leme de Barros exerceu a atividade de membro do Conselho de 
Administração da Unimed Paulistana – Sociedade de Trabalho Médico, entre 2008 e 
2009. Exerceu nesta mesma instituição o cargo de diretor presidente de 2009 até 2015. 

Ademais, foi membro do Conselho Técnico Administrativo Operacional junto à 
Central Nacional Unimed entre 2010 e 2015. 

Realizou publicações com trabalhos envolvendo Doença de Lyme, bem como 
doenças trombofílicas autoimunes e em gestações. Publicou o capítulo referente a 
Doença de Lyme no livro "Infectologia Pediátrica ", publicado em 2007. 

Paulo José Leme de Barros participa da Sociedade Paulista de Reumatologia e 
da Sociedade Brasileira de Reumatologia. 

Proferiu aulas em congressos, simpósios, jornadas e cursos médicos. 

                                                            
2  MBA: Master in Business Administration ou em português Mestre em Administração de 

Empresas. 

 
3 MEC: Ministério da Educação. 


