UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY

Data da Inauguração: Inaugurado Parcialmente em Fevereiro de 1981
Denominação Inicial: Hospital Universitário da UFPB
Denominação Atual: Hospital Universitário Lauro Wanderley
Área de Ensino/Pesquisa e Assistência mais destacada:
O HULW tem forte atuação na área de Ensino e de Assistência. A Pesquisa ainda á incipiente . Na
área de ensino de Graduação temos significativa presença de professores e alunos de todos os
cursos da área de ciências da saúde (Medicina - Odontologia - Farmácia - Enfermagem - Nutrição Farmácia - Enfermaria Biomédica - Genética Médica - Residência Médica - Engenharia Clínica,
etc).
A Universidade Federal da Paraíba para suporte de seus cursos na área de Saúde utilizava leitos
da casa de Misericórdia de João Pessoa (Hospital Santa Isabel).
Em 1977, recebeu do Ministério da Saúde o Sanatório Clementino Fraga, antes destinado ao
tratamento de pacientes portadores de tuberculose, tendo permanecido neste Hospital até o ano
de 1981. Utilizava-se, ainda, do Hospital Guedes Pereira para tratamento de pacientes portadores
de doenças infecto-contagiosas.
O atual complexo Hospitalar foi planejado e teve sua construção iniciada no ano de 1968, na
gestão do Reitor Guilardo Martins Alves e foi concebido para conclusão em etapas:
1ª Etapa: fundações e estruturas de concreto armado, iniciada em 1968 e concluída em 1970, na
gestão do Reitor Guilardo Martins Alves;
2ª Etapa: ambulatório - iniciada em 1970 e concluída em 1975, na gestão do reitor Humberto
Carneiro da Cunha Nóbrega;
3ª etapa : setor administrativo - clínica cirúrgica - clínica médica - clínica obstetrícia – clínica
pediátrica - serviços gerais - iniciada em 1976 e concluída em fevereiro de 1980, na gestão do
Reitor Lynaldo Cavalcanti, tendo sido o hospital inaugurado, parcialmente, após a conclusão da
terceira etapa;
4ª etapa: encontra-se em conclusão faltando terminar CTI(adulto - pediátrico - neonatal) - unidade
de apartamentos - unidade das clínicas de cirurgia cardíaca e neurocirurgia - auditório. O HUWL
atualmente possui 263 leitos ativados e quando totalmente concluído deverá oferecer 420 leitos.

