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O presente projeto de lei objetiva alterar a denominação da UBS/AMA Jardim São 
Jorge, localizada na Rua Angelo Aparecido dos Santos Dias, para UBS/AMA Jardim 
São Jorge - Dr. Paulo Eduardo Mangeon Elias. Grande militante da saúde pública e 
importante pesquisador da área de políticas e educação médica.  
Paulo Eduardo Mangeon Elias, se destacou pela seriedade e coerência que pautou 
sua trajetória intelectual. Em seu currículo lattes os termos mais frequentes, na 
contextualização da produção cientifica, tecnológica e artistico-cultural, são: 
políticas de saúde, descentralização da saúde, modalidade de gestão da saúde, 
gestão da saúde, residência medica, organização dos serviços de saúde, educação 
medica, ensino medico, formas de gestão da saúde e municipalização da saúde, 
estudos no espaço da saúde pública, das políticas regionais de saúde e 
regionalização do SUS (Sistema Único de Saúde) e suas incorporações de 
tecnologia. Suas linhas temáticas de investigação são: 1) descentralização, 
federalismo, dinâmica urbana, financiamento e saúde; 2) gestão em saúde; 3) 
saúde e desenvolvimento: sistemas de saúde, mercado, regulação e incorporação 
tecnológica na saúde; 4) políticas de proteção social e de saúde e a relação 
público/privado; 5) recursos humanos em saúde.  
Concluiu o doutorado em medicina (medicina preventiva) pela Universidade de São 
Paulo em 1996. Era atualmente professor doutor da Universidade de São Paulo e 
Pesquisador do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea.  
Publicou 45 artigos em periódicos especializados e 18 trabalhos em anais de 
eventos. Possui 15 capítulos de livros e 4 livros publicados. Possui 149 itens de 
produção técnica. Participou de 4 eventos no exterior e 274 no brasil. Orientou 15 
dissertações de mestrado, 4 teses de doutorado e uma co-orientação de doutorado, 
alem de ter orientado 5 trabalhos de iniciação cientifica.  
Recebeu 5 prêmios e/ou homenagens. Entre 1980 e 2007 participou de 35 projetos 
de pesquisa, sendo que coordenou 9 destes. Interagiu com 116 colaboradores em 
co-autorias de trabalhos científicos.  
 


