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ensaios em saúde coletiva

No mês de junho passado houve uma grande gama de comemo-
rações dos 100 anos da imigração japonesa, e esta revista não 

poderia deixar de fazer também sua homenagem.
Mas como homenagear a imigração japonesa numa revista de 

Saúde Coletiva? Depois de muito pensar, a autora optou por contar 
aos leitores alguns episódios que seus avôs (que vieram no 2º navio 
em 1913) lhe contavam.

A avó materna da autora foi uma dessas pessoas iludidas, por-
que veio ao Brasil com um casal de primos, deixando sua família 
no Japão, tendo ela somente 14 anos de idade. Qual seu objetivo? 
Encher um saco de dinheiro e voltar ao Japão para dar uma vida 
melhor aos seus pais que eram lavradores e viviam em condições 
de pobreza, nunca voltou. 

Quando aqui chegou não sabia nada da língua, e conseguia se 
comunicar através de gestos e mímicas. Um dos episódios que nos 
leva à saúde foi um caso simples de manutenção da higiene. Ela 
precisava lavar roupas, mas não sabia como era o sabão daqui, nem 
como pedi-lo. Então fi cou observando algo que parecesse com o 
sabão que conhecia, e o mais parecido foi o queijo que era cortado 
em pedaços (como no Japão), então comprou um pedaço e foi lavar 
as roupas. Achou o cheiro meio diferente, mas como estava no Bra-
sil... Foi à beira do rio e começou a lavar a roupa e o “sabão” não 
lavava nada, nem espuma fazia! Já estava desanimando, quando 
outra colona da fazenda chegou. Era uma italiana que já estava um 
tempo no Brasil, e quando a viu lavando roupa lhe disse que aquilo 
que estava utilizando não era sabão e sim queijo, para ilustrar, la-
vou, cortou um pedaço do queijo e comeu. 

Podem imaginar o susto, pois nunca havia visto ninguém comer 
sabão! A italiana deu-lhe um pedaço do seu sabão verdadeiro em 
troca do queijo e todas fi caram felizes. 

Muitos imigrantes foram para regiões onde a malária era uma 
epidemia e muitos pereceram, pois nunca haviam ouvido falar dela 
e não sabiam como cuidá-la. 

Mas, os imigrantes trouxeram também seus costumes e “remé-
dios” (sementes de plantas), além dos hábitos alimentares com mui-
tas verduras e frutas. Uma destas plantas trazidas foi o Leonurus sibi-
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ricus L., conhecido popularmente como rubim ou erva de Macaé. 
Leonurus sibiricus é uma espécie vegetal de cerca de um 

metro de altura, com caule e ramos quadrangulares e pubescen-
tes1,2. Esta planta é nativa da Ásia, porém adaptou-se muito bem 
ao clima e solo brasileiro, tornando-se uma “praga” em várias 
plantações1. No interior de São Paulo, a população, principal-
mente a japonesa, a utiliza como antiinfl amatório. A mãe da 
autora sempre utilizou um macerado de rubim para picadas de 
insetos e contusões, é o famoso “álcool da vovó”. 

Popularmente é utilizada no Brasil contra males gastrintestinais, 
em tratamentos de bronquites, coqueluche, e em algumas regiões, 
nos ataques de febre palustre e como anti-reumática2,3. 

Além da contribuição na medicina há também a culinária onde 
vários alimentos hoje utilizados, foram incorporados à dieta dos 
brasileiros pelos japoneses como é o caso de diversas verduras e le-
gumes. A soja é um destes exemplos; é considerada um alimento 
funcional, pois apresenta propriedades benéfi cas além das nutricio-
nais básicas possuindo a capacidade de regular as funções corporais 
de forma a auxiliar na prevenção de doenças4.

Na culinária também podemos citar os peixes, alimentos ricos 
em ácidos graxos poliinsaturados, destacando as séries ômega 3 e 
6, além das verduras, componentes essenciais na dieta dos orien-
tais, que são ricas em fi bras, principalmente insolúveis.

Mas, o que deixou como “marca registrada” dos japoneses 
é a perseverança, pois eles não desistiram e não costumam de-
sistir frente aos obstáculos, isto é ensinado desde a infância. 
Muitos chamam de disciplina.

Seja como for, hoje temos 100 anos de integração, onde não se 
sabe mais quem é brasileiro ou japonês, na verdade temos uma co-
munidade brasileira com características orientais, os japoneses ab-
sorveram nossos gostos e nós incorporamos os deles. 

Esperamos que nos próximos 100 anos esta integração continue 
harmoniosa como foi e é, pois um país se faz principalmente pelas 
pessoas, não importa a raça, mas sim o coração. 

Este ensaio aborda a relação da imigração japonesa com as-
pectos de saúde.
Descritores: Imigração japonesa, Antropología e saúde, Hábi-
tos e saúde.

This rehearsal approaches to relation gives inmigratión Japa-
nese with aspects of health. 
Descriptors: Japanese inmigratión, Anthropology and health, 
Habits and health.

Este ensayo se acerca a la relación de la inmigración japone-
sa con aspectos de salud. 
Descriptores: Inmigración japonesa, Antropología y salud, Há-
bitos y salud.
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