
   

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO  

  

 

 

Inaugurado em 20 de dezembro de 1950 como Hospital Regional Alcides Carneiro, para prestar 
assistência médica aos Funcionários Públicos Federais do extinto Instituto de Previdência Social. 
Desde sua fundação, o Hospital Regional Alcides Carneiro tornou-se centro de referência ao 
ensino e assistência médica no Nordeste. O Centro de Estudos Alcides Carneiro, mantém 
intercâmbio científico, com o Centro de Ciências do Saber Médico em todo ao país, a partir do 
qual, surgiu o embrião do que seria a futura Faculdade de medicina de Campina Grande, hoje, 
Centro de Ciências Biológicas e de Saúde - CCBS. 

A localização geoambiental de Campina Grande, favoreceu a instalação do Hospital neste 
Município, por ser o mesmo pólo de aglutinação da micro-região da Borborema, que abrange 52 
Municípios fronterícios com o Rio Grande do Norte e Pernambuco, fonte maior da economia e dos 
valores culturais do Estado. 

Em 1998, com a extinção do INAMPS, o patrimônio físico e os recursos humanos do HOSPITAL 
foram cedidos à Universidade Federal da Paraíba - UFPB, surgindo, assim o Complexo 
Universitário Alcides Carneiro, com duas Unidades Hospitalares: o Hospital cedido pelo Ministério 
da Saúde a Universidade Federal da Paraíba, e a Unidade Hospitalar II, mantida sob contrato de 
aluguel, para abrigar todo o efetivo de profissionais médicos e técnicos administrativos do extinto 
INAMPS, somados aos do Centro de Ciencias Biológicas e da Saúde - CCBS da Universidade 
Federal da Paraíba. 

A excelência dos profissionais e a diversidade de serviços disponíveis para o ensino das áreas 
médicas e biomédicas, viabilizam o ensino de qualidade em Graduação e Pós-Graduação do 
Curso Médico do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde/Universidade Federal da Paraíba. 

A integração interinstitucional com a Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, tornou o Hospital 
Universitário Alcides Carneiro campo de estágio e especialização dos cursos da áreas biomédicas 
daquela Universidade. O intercâmbio de conhecimento entre os cursos das áreas de tecnologia e 
humanidades do Campus II da Universidade Federal da Paraíba com o Hospital Universitário 
Alcides Carneiro são a base do desenvolvimento de pesquisa médica e correlatas, com ciências 
exatas. 

Apesar da crise nacional nos setores essenciais da educação e saúde, tem o Complexo Hospitalar 
Universitário Alcides Carneiro se mantido na vanguarda do ensino e de assistência, binômio 
indissociável formação de profissionais para área de saúde, como agentes transformadores e 
minimizadores na formação das mazelas de um povo.  

Voltado para as realidades loco regionais, desenvolve pesquisas clínicas em doenças crônico 
degenerativas, doenças sexualmente transmissíveis, estudos populacionais que abrangem o 
bonômio materno-infantil, estudos perspectivo de corte sobre edemias e pandemias. 

A Pós-graduação lato senso, modalidade de Residência Médica, nas área básicas de Clínica 
Médica, Cirurgia Geral e Pediatria forma jovens médicos nessas especialidades, as mais 
destacadas e de maior de demanda de serviços assistenciais.  


