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IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL1
DENOMINAÇÃO: Hospital Santa Isabel
LOGRADOURO: Praça Caldas Brandão
BAIRRO: Tambiá
CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL
ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: Século XX
TIPOLOGIA PRIMITIVA: Arquitetura civil
de função privada
Está localizado onde outrora havia o sítio denominado Cruz do Peixe, de propriedade
dos beneditinos, o qual foi adquirido por compra pela Santa Casa da Misericórdia.
Anteriormente, existiu aí o Colégio dos Educandos Artífices da Paraíba que tendo sido
inaugurado no dia 27 de Outubro de 1866 encerrou suas atividades no ano de 1874.
Por iniciativa da Santa Casa da Misericórdia, foi lançada a 12 de Outubro de 1908 a
pedra fundamental do referido hospital cuja inauguração ocorreu a 8 de Novembro de 1914.
A construção do mesmo se deu em virtude do outro hospital, pertencente a esta
instituição, situado no centro da cidade anexo a Igreja da Misericórdia, estar com suas
instalações obsoletas, não atendendo mais a demanda. Ao mesmo tempo, as ideias
sanitaristas que orientavam a ordenação das cidades naquela época determinavam o
deslocamento deste tipo de equipamento para os arrabaldes, afastando-os das áreas
centrais e residenciais. Apesar de todos esses problemas, o antigo hospital da Misericórdia
permaneceu em funcionamento até 1924, quando teve início a sua demolição finalizada
quatro anos mais tarde.
O novo hospital possuía a princípio um único pavimento. Somente na década de 1940
foi edificado o primeiro andar sobre as alas sul e leste do prédio, ficando não só o projeto e
execução desta ampliação, como de outras nele realizadas até os anos 1950, a cargo da
Firma Cunha e Di Lascio.
Em 1965 foram construídas a escadaria, as rampas de acesso e o abrigo para
ambulância e, sobre a laje deste, se fez o solário. No começo da década de 1970 deram início
à edificação do primeiro pavimento das alas norte e oeste do hospital.
Integra-o ainda o bloco de centro cirúrgico, no andar térreo do qual, em 1968, foi
instalada a maternidade, sendo os demais pavimentos concluídos posteriormente.
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Em prédio anexo, inaugurado em 1922 e também pertencente à Santa Casa da
Misericórdia, funcionou o Hospital Oswaldo Cruz. O mesmo passou a abrigar, a partir de
Maio de 1960, a Escola de Enfermagem Santa Emilia de Rodat, que desde Março do ano
anterior desenvolvia suas atividades junto ao próprio Santa Isabel.
Mantendo sua função até o presente, incorporado ao sistema municipal de saúde, o
Hospital Santa Isabel é apontado pelo IPHAEP como um imóvel de relevante interesse “por
constituir-se em um marco da historia hospitalar desta cidade”.

