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RESUMO
Pedro Ernesto do Rego Baptista esteve à frente do governo da prefeitura do Rio de
Janeiro durante os anos que se seguiram à Revolução de 1930, encerrando-se sua
gestão na véspera do golpe do Estado Novo (1931 – 1936). Esta, foi caracterizada por
ações concretas em benefício da educação fundamental pública, leiga, gratuita e
universal e pela organização de um complexo sistema de assistência médica à população.
O objetivo deste artigo é analisar a política de assistência médica implementada por
Pedro Ernesto nos três cargos que ocupou entre 1930 e 1936: Diretor do Departamento
Nacional de Assistência Pública (1930), Interventor do Distrito Federal (1931) e Prefeito
da cidade do Rio de Janeiro (1935). Inicialmente, abordaremos o local onde ocorreram
as ações: a cidade do Rio de Janeiro, então capital da República. Em seguida,
consideraremos a trajetória profissional e política de Pedro Ernesto buscando
compreender as razões que levaram o Presidente Vargas a nomeá-lo para os dois
primeiros cargos que ocupou e para que fosse eleito indiretamente prefeito da cidade.
Sua passagem por estes cargos contribuiu para reafirmar a singularidade de sua
gestão na cidade do Rio de Janeiro, ao dotar a cidade da maior rede de hospitais
públicos do País. O resgate do legado de Pedro Ernesto à frente do poder municipal
visa recuperar um momento importante da História da Saúde Pública no Brasil.
Uma História em três tempos. Uma História que não pode ser esquecida.
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ABSTRACT
Pedro Ernesto do Rego Baptista was in power at Rio de Janeiro city between the
‘Revolução de 1930’ and the beginning of the ‘Estado Novo’ dictatorship regime
(1931 – 1936). His administration was characterized by positive actions in the benefit
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