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A Oftalmologia 
de olhos puxados“ ”

Em 18 de junho de 1908, aportou em Santos o navio Kasato Maru, com 165 famílias 
de imigrantes japoneses, vindos para trabalhar em cafezais do oeste paulista, marcando 

o início da formação da maior comunidade de japoneses e seus descendentes fora do Japão 
e de uma história de integração étnica, social e cultural que, mesmo com seus momentos 

tensos e dramáticos, é considerada exemplar.
Como em todos os setores da vida brasileira, a presença dos descendentes de imigrantes

japoneses é marcante na Oftalmologia. São dezenas de médicos e pesquisadores 
que ostentam nomes e o biotipo daquele país oriental e que dão sua contribuição 

para o desenvolvimento da especialidade em nosso País.
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oNo final do século XIX, início do sé-
culo XX, o Japão vivia uma difícil si-
tuação social e política. As oportu-
nidades de emprego eram raras e for-
mou-se uma massa de trabalhadores
rurais miseráveis. No Brasil, por sua
vez, estava faltando mão-de-obra na
zona rural, pois em 1902 o governo da
Itália havia proibido a imigração sub-
sidiada de seus súditos para São Pa-
ulo. As fazendas de café, principal pro-
duto exportado pelo Brasil na época,
passaram a sentir a falta de traba-
lhadores com a redução drástica da
chegada de italianos e foi preciso en-
contrar nova fonte de mão-de-obra
agrícola.
Nos primeiros sete anos depois de
1908, entraram no Brasil mais 3.434
famílias (14.983 pessoas). Com a eclo-
são da I Guerra Mundial, a imigração
japonesa aumentou consideravelmen-
te, pois a situação internacional tor-
nou-se confusa e os japoneses foram
proibidos de entrar nos EUA e pas-
saram a ser mal recebidos na Austrá-
lia e Canadá. Entre 1917 e 1940, vi-
eram para o Brasil 164 mil japoneses,
75% dos quais para o Estado de São
Paulo.
Atualmente existem no Brasil cerca
de 1,5 milhão de japoneses e descen-
dentes. Cerca de 90% deles vivem em
cidades e cerca de 330 mil em São
Paulo (SP).
A comunidade é dividida em: isseis
(primeira geração, nascidos no Ja-
pão), nisseis (filhos de japoneses), san-
seis (netos de japoneses) e yonseis
(bisnetos de japoneses.
A geração nascida no Japão foi a-
quela que mais dificilmente se ada-
ptou ao Brasil. A barreira do idioma,
os hábitos alimentares, o vestuário, o
modo de vida e as diferenças climáti-

cas acarretaram em choque cultural
extremo. Parcela considerável, inclu-
sive, nunca aprendeu a falar o portu-
guês. A primeira geração nascida no
Brasil viveu de forma semelhante aos
pais imigrantes. Ainda dominados pe-
lo desejo de regresso ao Japão, os
imigrantes educavam seus filhos den-
tro da cultura japonesa, as crianças
eram educadas em escolas japonesas
fundadas pela comunidade e a mai-
oria falava o idioma japonês em casa.
Já a segunda geração de japoneses
no Brasil viu sepultada a esperança de
retornar ao Japão. A eclosão da II
Guerra Mundial, seu desenrolar e des-
fecho, abalou a idéia da terra natal e,
passadas as dificuldades provocadas
pelo conflito, muitos imigrantes co-
meçaram a chegar para juntarem-se
aos parentes que aqui já tinham se
estabelecido. O Brasil passou a abri-
gar a maior população de japoneses
fora do Japão. Durante a guerra, a co-
munidade foi diretamente atingida: a
língua japonesa foi proibida de ser fa-
lada no País, as escolas japonesas fo-
ram fechadas, as manifestações cul-
turais nipônicas reprimidas e os imi-
grantes e seus descendentes sofre-
ram uma série de discriminações e
perseguições.
A partir da terceira geração no Brasil,
os descendentes de japoneses pas-
saram a se abrir definitivamente à so-
ciedade brasileira. Os avós imigrantes
trabalharam duro no campo para que
seus filhos e netos tivessem futuro no
Brasil. Ocorre, sobretudo na década
de 60 do século passado, grande êxo-
do rural dentro da comunidade nipo-
brasileira. Os descendentes de japo-
neses saem do campo e rumam para
as cidades, principalmente São Pa-
ulo•

Nesta edição, o JORNAL
OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO
mostra a saga de alguns
poucos representantes 
da influência japonesa 
na Oftalmologia brasileira para,
através deles, homenagear 
a todos os nipo-brasileiros 
que engrandeceram e
engrandecem a especialidade.
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O primeiro Titular 
de Departamento 
de Oftalmologia 
Nipo-Brasileiro

Milton Massato Hida, formado em
1964 pela Faculdade de Ciências Mé-
dicas de Sorocaba da Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo, foi
residente do Departamento de Oftal-
mologia da Universidade de Keio, de
Tóquio de 1966 a 1968 (Serviço do
Prof. Yasuharu Kuwabara). Foi contra-
tado em Regime de Dedicação Inte-
gral à docência e Pesquisa pela Facul-
dade de Ciências Médicas e Bioló-
gicas de Botucatu, em 1969. Douto-
rou-se em 15 de março de 1973 e foi
aprovado no Concurso para Livre-Do-
cência em fevereiro de 1983, quando
se tornou Adjunto. Concursado para
Professor Titular em setembro de 1990
na denominada Faculdade de Medi-
cina da Universidade Estadual Paulis-
ta “Júlio de Mesquita Filho” (desde
1976) assumiu as funções até se apo-
sentar em 1998.
Organizou no Hospital Universitário
da Faculdade de Medicina de Presi-
dente Prudente o Serviço de Oftalmo-
logia e a Residência credenciada pelo
Ministério da Educação (Comissão
Nacional de Residência Médica)
No Rio de Janeiro, mais tarde os ir-
mãos paulistas Yoshifumi Yamane e
Yuitiro Yamane assumiram os cargo
de Titulares no Fundão e Piedade•

Os brasileiros de origem japonesa
e a Oftalmologia

O primeiro oftalmologista 

De acordo com o oftalmologista Roberto Mitiaki Endo,
até a década de 50 do século XX não se ouviu falar de
profissional de origem japonesa que tivesse se dedicado
à Oftalmologia. Em 1951, seu tio, Yoshio Endo, formado
pela Escola Paulista de Medicina seguiu a orientação de
Moacyr Eik Álvaro que o estimulou a optar pela es-
pecialidade em vista da carência de pessoas que capazes de se comunicar com
os imigrantes e seus primeiros descendentes nesta área da Medicina. 
“Foi o primeiro oftalmologista da colônia japonesa no Brasil. Teve trajetória bri-
lhante. Iniciou sua carreira em 1953 como Assistente da Clínica Oftalmológica de
Mulheres da Santa Casa de São Paulo, chefiada por Jacques Tupinambá. Foi
promovido a Assistente efetivo em 1962 e mais tarde a Assistente Adjunto. Foi
ao Japão como bolsista em 1960 e mais tarde, retornando ao Brasil, desenvolveu
técnica cirúrgica para catarata para prevenir perda vítrea, temida na era da intra-
capsular. Esta tese serviu de tema para sua tese de doutoramento, aprovada com

louvor por uma banca composta por grandes professores de
oftalmologia de então”, conta.
Yoshio Endo ministrou aulas de Anatomia, Fisiologia e Oftal-
mologia Geral no curso de Medicina da Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Santa Casa de São Paulo até 1969, quando
passou a dedicar-se exclusivamente à Clínica Privada.
Entre dezenas de homenagens, recebeu a Comenda de Honra
ao Mérito do Império - Medalha de Ouro de Quinto Grau -  do
Ministério das relações Exteriores do Japão, em 1994, pelo
seu pioneirismo e dedicação aos pacientes da colônia japo-

nesa. Faleceu em 06 de dezembro de 2000•

Dr. Roberto M. Endo

Dr. Yoshio Endo

A primeira Diretora nipo-brasileira 
de Departamento de Oftalmologia

Em abril de 2005, Maria Cristina Nishiwaki-Dantas 
foi nomeada Diretora do Departamento de Oftalmologia
da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 
de São Paulo. Completou seu Doutorado na UNIFESP
em 2003. Possui cursos de aperfeiçoamentos em Porto Rico, quando
freqüentou o Curso básico do Prof. Guillermo Picó. 
Também freqüentou o Serviço de Abott, em São Francisco e tem se dedicado
especialmente ao estudo da Alergia Ocular e Doenças Externas•
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Harmonizando Arte 
e Oftalmologia

Cecília Massae Tamaki Suzuki é figura
conhecida de todos os que frequen-
tam os eventos oftalmológicos, bem
como sua obra. Cecília Suzuki nasceu
em São Paulo. Estudou arquitetura e
em 1965 casou-se com Hisashi Suzu-
ki, professor da Faculdade de Medici-
na da USP especialista em retina. Du-
rante muitos anos acompanhou o ma-
rido em congressos e eventos, assis-
tindo a parte científica e colaborando
na elaboração das ilustrações que Hi-
sashi usava em suas exposições.
Em 1979 começou a apresentar al-
guns de seus trabalhos em salões  e,
depois de ganhar cinco prêmios, con-
venceu-se que eles tinham valor artís-
tico e passou a se dedicar a esta nova
atividade. Ganhou dezenas de prê-
mios nacionais e internacionais, entre
os quais a Medalha de Ouro do XX
Congresso Brasileiro de Oftalmologia,
Certificado da Independência na Mos-
tra da Independência de Brasília,
Menção Honrosa da Exposição de Ar-
tes Plásticas de Tokuyama/Japão, Men-
ção Honrosa dos Críticos de Arte do
Museu George Pompidou e medalha
de Ouro da Ex-posição de Arte de Nice.
Utilizando a técnica da litografia,
Cecília apresenta o olho humano co-
mo centro e objeto de sua arte, que
transformava patologias em paisa-
gens fantásticas, segmentos de te-
cidos em visões abstratas com con-
tornos inusitados.
Em 2001, durante o XXXI Congresso
Brasileiro de Oftalmologia, lançou o
livro “Litografias/Litographs”, onde
narrou sua vida pessoal e artística e
apresentou uma amostra de sua arte.
A partir de então, vem se dedicando
prioritariamente a atividades empre-
sariais de importação e distribuição
de papéis especiais do Japão.

“Considero esta minha atividade
mais importante para a cultura, já
que minhas atividades são funda-
mentais para a realização de res-
taurações de livros e obras de
arte. Sinto-me satisfeita com o
que consegui com a Arte e ainda
hoje freqüento eventos oftalmo-

lógicos para rever os amigos e expor alguma coisa, mas
considero esta uma página virada de minha vida”, re-
lata a hoje empresária Cecília Suzuki•

Brasilia, 1994 - LitografiaRetinopatias - litografia de 1994 - Obra de Cecília Suzuki
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Hospital Santa Cruz

O Hospital Santa Cruz é a mais antiga
e importante instituição beneficente
da cooperação nipo-brasileira no Bra-
sil. Está instalado em um terreno ad-
quirido em 1926, dezoito anos depois
do início da imigração japonesa para o
Brasil. Em 1938, no 30º aniversário da
imigração, foi inscrita uma lápide co-
memorativa que se encontra nas de-
pendências da instituição. Nela, cons-
tam os nomes das famílias de imi-
grantes que chegaram no navio Ka-
sato Maru, juntamente com os po-
emas inscritos com a letra do consa-
grado poeta japonês Shimazaki
Tooson. 
O Hospital Santa Cruz foi inaugurado
em 1939, depois de uma campanha da
qual participaram toda comunidade
nikkei e os governos ja-
ponês e brasileiro. Com
a guerra, sofreu inter-
venção federal e os re-
presentantes da colô-
nia japonesa foram a-
fastados de sua admi-
nistração. A retomada
do hospital foi uma
longa luta jurídica e
política que terminou
em 1990, quando a ins-
tituição foi retomada pelos represen-
tantes dos imigrantes japoneses. 
De acordo com o Superintendente ge-
ral do Hospital Santa Cruz - Sociedade
Brasileira e Japonesa de Beneficência
Santa Cruz, Milton Osaki, durante sua
história o hospital enfatizou a Oftal-
mologia até tornar-se uma espécie de
“vocação natural”, presente até hoje,

embora a instituição seja um hospital
geral. 
“Nosso hospital fica muito próximo à
Escola Paulista de Medicina. Logo a-

pós a intervenção, os
professores da EPM,
atual Universidade Fe-
deral de São Paulo, u-
tilizavam-se do Hospital
Santa Cruz para a re-
alização de cirurgias e
atendimento de seus
pacientes particulares,
de convênios e mesmo
do então INPS, atual
SUS. Assim, quando o

hospital retornou à administração da
coletividade nipo-brasileira, detinha
uma imagem muito positiva junto à
este corpo clínico e várias coincidên-
cias muito felizes ocorridas nesta é-
poca fizeram com que a Oftalmologia
passasse a ser enfatizada no nosso
hospital”, afirma Osaki.
O superintendente conta que o Hos-

pital Santa Cruz foi um dos primeiros
a adquirir um microscópio cirúrgico
para cirurgias oftalmológicas, o que
se transformou num diferencial entre
os hospitais da cidade de São Paulo na
época. Logo depois houve uma nego-
ciação com o então diretor da Alcon
no Brasil, Nelson Marques, para a uti-
lização de vários equipamentos cirúr-
gicos em regime de comodato, o que
possibilitou que o hospital se trans-
formasse na instituição melhor equi-
pada da época para a realização de
procedimentos da especialidade.
Hoje, o Santa Cruz é um hospital geral
com ênfase em oftalmologia, cirurgia
plástica e em procedimentos de alta
complexidade como transplante de
medula óssea, cirurgia cardíaca e
transplante renal. Perdeu seu caráter
de hospital voltado para a comuni-
dade japonesa e tem mais de 2.500
médicos cadastrados em seu corpo
clínico•

Dr. Milton Osaki
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Prosperidade“ ”

Comemorações 
do Centenário 
da Imigração
Japonesa no Brasil

Em São Paulo estão programadas uma
série de atividades para comemorar o
centenário da imigração japonesa ao
Brasil. O calendário oficial destas ati-
vidades pode ser obtido nas home-
pages:
www.centenario2008.org.br/ ou
blog.centenario2008.org.br/2008/01/
grandes-eventos-marcam-incio-das.html

No segmento oftalmológico, entre ou-
tras atividades, haverá o XV Simpósio
Internacional de Atualização em Of-
talmologia da Santa Casa de São Pa-
ulo (19 a 21 de junho), com progra-
mação especial feita em conjunto com
a Sociedade Japonesa de Oftalmo-
logia. O evento contará com a parti-
cipação de professores de univer-
sidades daquele país e, além disso, na
área de exposição do evento, será
montado um espaço inspirado no bair-
ro paulistano da Liberdade, com pro-
dutos típicos e atrações relacionadas
com a cultura nipônica com a imi-
gração. Haverá também o lançamento
de um livro sobre a Contribuição Japo-
nesa à Oftalmologia Brasileira•

Mais informações no site:
www.oftalmosantacasa.com.br




