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A
Elis Galvão

gênese da medicina japo-
nesa e suas diversas rami-
ficações, a trajetória do
bacteriologista japonês
Hideyo Noguchi, e a tro-

ca entre os cientistas brasileiros e japo-
neses para a compreensão de doenças
como febre amarela, malária, vermi-
noses e hanseníase: estes são alguns
dos principais temas abordados em Ce-
rejeiras e cafezais – livro produzido no
contexto do Centenário de Imigração
Japonesa no Brasil por iniciativa con-
junta de duas unidades da Fiocruz, a
Casa de Oswaldo Cruz (COC) e o Insti-
tuto de Tecnologia em Imunobiológi-
cos (Biomanguinhos). Organizada pelos
pesquisadores Jayme Larry Benchimol,
Magali Romero Sá, Kaori Kodama,
Márcio Magalhães de Andrade e Vivian
da Silva Cunha, a obra é mais do que
uma homenagem às relações entre os
dois países e ultrapassa os limites das
barreiras geográfica e cultural.

O livro trata do intercâmbio de mé-
dicos, pesquisadores e conhecimentos
científicos sobre doenças infecciosas e
parasitárias associadas a deslocamentos
de vastos contingentes populacionais na
Ásia e de lá para a América. A obra res-
gata a chegada ao Brasil dos primeiros
médicos japoneses, que aqui se instala-
ram para pesquisar as causas das doen-
ças que vitimavam seus concidadãos,
sobretudo os que trabalhavam na lavou-
ra cafeeira de São Paulo e eram acome-
tidos por tifo, disenteria e tuberculose,
entre outras enfermidades.

A ideia de produzir o livro foi do
então diretor de Biomanguinhos, Akira
Homma, hoje membro do Conselho Po-
lítico e Estratégico do Instituto, que ou-
viu falar pela primeira vez de Hideyo
Noguchi ainda na infância. Em Cerejei-
ras e Cafezais, a narrativa biográfica de
Noguchi apresenta passagens com for-
tes aspectos humanos, o que aproxima

O intercâmbio científico

o leitor deste cientista que se destacou
no intercâmbio nipo-brasileiro por con-
tribuições ao estudo do espiroqueta da
sífilis e de outras espécies de bactérias
do mesmo grupo. Noguchi teve episó-
dios traumáticos na infância, mas apro-
veitou as oportunidades no início de sua
vida profissional e tornou-se conhecido
internacionalmente, embora tivesse di-
ficuldade para administrar seu dinhei-
ro. O bacteriologista japonês visitou
quatro continentes em seus 51 anos de
vida, deixando farta correspondência,
que agora se torna pública com o lan-
çamento do livro.

Com Cerejeiras e Cafezais, o lei-
tor pode, ainda, seguir a trajetória de
médicos japoneses como Mikinosuke
Miyajima e Akira Fujinami. O primeiro

abriu caminho para a medicina pre-
ventiva com a criação do Dojinkai,
órgão do governo japonês de assis-
tência à saúde dos imigrantes, e, mais
tarde, do hospital Santa Cruz, em São
Paulo. Já o segundo chegou ao Brasil
em 1927 com a tarefa de investigar
parasitos intestinais que infestavam os
japoneses residentes no país.

Dessa forma, o livro traz contribui-
ções para todos os públicos. Para os es-
pecialistas, oferece, além de uma
viagem histórica, uma análise profunda
sobre o legado de cientistas japoneses
em missão no Brasil no início do século
20. Para os não especialistas, revela
como a busca de soluções para doenças
endêmicas ou epidemias ultrapassa os
limites dos Estados e das ideologias.
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