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Renu Raju
Diálogo com uma Oftalmologista Adventista na índia

anos depoi sde mudar-se, Re nu nasceu
e ela cresceu em uma comunidade de
pro li ss ionais, eruditos, e ministros da
compaixão. Sua infâ ncia fo i cercada
por tra bal ho méd ico missionário. E
q uando e l1l chegou ao tempo de eSco-

Iher a carre ira de sua vida , não tinh1l
nen huma hesit:1ção. Em 1975 e l:1 graduo u-se na Uni versidade de Madras
com um bacha re lado e m medici na e
c irurgia. Em 1984 e la completou um
mestrado em ci rurgia o ftal mo lóg ica.
Re nu easoll-se com o Dr. Jonathan
Raj u, um colega de classe. Juntos os
Raju serviram c m Ho spitais Adventist1lS do Sétimo Di1l na Indi a, por ci nco
a nos. Eles tê m d uas filha s, Priya, 14
anos; e Nithya, 8 anos. Depois de treinamento de pós-graduação, o s Raju
foram convidados, e m 19 84 , a se unirem ao corpo docente d o Christian
Med ical Col lege, onde Re nu é uma
o fta lmo lo g is ta m uito pro c urada .
Corno pro fessora associada , e la não
ape nas e nsina no departame nto de ofta lmolog ia, mas també m traz cura e
esperança àqueles que sofrem de muitas a niçõcs dos olhos.

E mais ainda, as mul heres não buscavam médicos home ns. A Dra. Scudder dccidiu estabelecer um centro de
tre inamc nto méd ico exclu sivo para
as mul heres. Assim comcçou o Christia n Medica l College cm 1900 como hospital de ape nas um le ito;
hoje é u ma modem a instituição de
e nsino c m rmí lliplas especialidades,
co m 1.300 le itos.
Q uand o s ua a ssoci a ç ã o c om
CMC com eçou ?
Desde o meu nasc ime nto,cu d iria .
Meu pai fo i c hamado para j untar-se
aocorpo docentc aqui, e m 1947, oano
e m que estudantes d o sexo mascu lino
foram admit idos pe la primeira vez.
Este foi o ano c m que a Índ ia tom ouse independente d a Ing laterra e as
pessoas de todos as aspec tos da vida,
inc lui ndo pro fi ss inais, se nt ira m o
c hamado para o serviço nacio na l.
Meu pai de ixou sua c línica e u niu-se
ao Christi an Med ical College, e serviu a li por 20 a nos. posteriorme nte
tornou-se o seu di retor. Assim e u
c resc i neste ambiente de pacie ntes
pobres, do utores e e nfenne iras. Era
uma a1 mosfcflI c m quc os va lo res

cri stãos da compaixão e serviço eram
conside rados e m a lta estima . Vivíamos, tra balhá vamos e c ultu ávamos
juntos, mantcnd o o le ma do CMC,
"Não ser mini strado, mas mini strar."
Como você lornou-s e adventista ?
Não fo i e m função de nenhuma
e xpe riênc ia Cant ástica . Um dos meus
colegas de classe c m ad venti sta. N6 s
jogá vamos tê nis j untos, e panicipáva mos e m atividades e spo n ivas da
escola. A amizade dese nvo lve-sc em
a lgo mais profu nd o, e qu ando o casamento aparece u no ho rizon te, e u tornei-me ad ve ntista do sétimo di a.
Na prá t ica d e s u a profissão,
com o você sente que s ua expe .-iê ncia c ris t5 é uma ajuda ?
Depois de co mpletar os estudos
médicos, me u objetivo primord ial era
tornar-me urna pro ft ss io nal competen te de Co rma que pudesse ofe recer
o me lho r ate nd imento médico aos nccessi tados, independe ntc de classe,
casta, cor ou rei ig ião. Desejava pralicar a reco mendação do meu Senho r: "Qu ando o ft zestes a um destes
meus PC<luc ninos irmãos, a Mim o

a conhecer por tempo suficiente, você
descobrirá q ue o sorriso rcnele sua fi losofi a de vida: Nenhum problema é
Ião grande e nenhuma pessoa Ião peque na p<lra e la. A te nac idade de propósito, a ca lma confian ça cm Jesus, c
uma absoluta devoção às pcssoas cm
necessidade marcam as at ividades de
Renu.
Renu nasceu em uma trad ição cristã q ue remonta às origens missionárias do apóslo lo To mé na índia. Seu pa i
de ixo u urna lucrati va cl ín ica médica
para aceitar o chamado da Ora. Ida

Scuddc r, c se rvir no Chrislinn Medical

College (CMC), Vellorc, índ ia. Seis
v?cê en.contra Re l~ u Raju ,
Q auan~o
primei ra cOisa q ue o Impressiona é o seu sorriso !,crmanemc e
agradável, q uase inapagável. Se você

A

índ ia é u m país cm d esen volvim e nto com um a !"ica hisló!"ia e tr:ldição, contudo e la telll a lgUIlHIS r cstrições culturais , Como
mulhe r , você Se nle que tnis r cstr ições lim itnm s ua ca rreira pro lissioll:1l?
Di ftci Imente. No passado pode ter
hav ido di fi cu ldade para as mul he res
conseguirem trabalho e oport unid ades profi ssio nais, mas não mais. As
mulheres estão envolvidas em cada
aspecto da vida do pa fs - d a e nfe rmagem àcngen hari a nuclear, de uma
sala de au la na vila até os mais ahos
escalões de liderança política.
A ra culdad c o ndc você estudo u e
ond e você a gora tra ba lha, com eçou a satis fa ze r as necess id ades
esllcciais d as m u lhe res ind in nas,
não é vCI'dad e?
A história do C hristian M ed ica l
College, Vellore, é a história de uma
cla ra visão c serv iço a ltru ísta. Ao
redordo ftm do século passado, a Ora.
Ida Scudder, uma miss ionária norteamerica na, veio para Vellore, e descobriu q ue as mulhe res não estavam
reccbendosuftc icnte atenção méd ica.
16

DtÁLOGO 3 - 1992

\

fizeste," Cada dia sou desafiada a
conservar este al vo cm vista. Minh a

fé em Deus aju da-me a crer naqueles
com quem cu entro C I11 confato diar iamente, c CS I;) fé mnnt6rn meu mi -

nistério. Esta ré c o me u grande estimu lo.

•

Voce é ullla pessoa muito ocupada. Como consegue concilinr as
demandas profissionais com as necessidades familiares?
É mu ilO difíc il. mas isto deve ser
fcito. Me u trabalho mantém-me mu ito ocupada, particularn lcnle quando
vou p:lra áreas rura is. E meu e sposo.
Jonalhan,

é uma pessoa muito ocu-

pada também. Ele é u m residente c

lcciona na escola de med ici na. Contu do, nós temos conduzido nossn profi ssão ccs tilo de vida de la l maneira

que temos gasto tem po quali tativo
um com o outro c com nossa fam íli a.

•

•

Eu tomo tempo para cslar com nOSS<lS
duas me ninas, ajudá- Ias cm se us deveres escol<lrcs . brincar com el as.
ouv i-Ias, o rareculllHlr com e las. Não
podemos pennil ir que as demandas
profission ais prejudique m as priori dades familiares.
Voeê se nte (IU é li ofta lmologia é
um camilo fé rtillm ra a .. e ali z:l\~ão
d e s ua VOC1IÇão'?
Sem d úvida alguma. A Índia le m
ao redor de 12 milhões de pessoas
cegas. Deste 101al, pe lo menos cinqüenl a por cerno sofre de calar<ua,
que pode ser tral ad a com bons resul tados. Sete nt a e c inco por cento da
popu lação da índia vivem em vi las c
estão envolvidos em ati vidades agricu ltu rais . expostos a perigos para os
olhos na época da colhe ita de g rãos.
conando madei nl , o u traba lhando ao
sol abrazador. Úl cera d a córnea é
uma das mais comuns e nfemlidades
relacionadas ao trabalho. Vejo uma
enonne opo!1unidade de serv ir nesla
área.
Outro din c:;live fa lando com
um dos seus pacie n tes - um a senhora idos a. Ela disse : "Deus r cspondeu minhas o r nçõcs at ravés d a
Ora. Anllu a [um tel"mo respeitoso,
que significlI mfie l. Eu recebi minha visão d e volla."
[sto não foi mui to. Apems uma
c iru rgia de calarata. Nosso po vo é
muito s imples, rTIllS muito amoroso.
Alguns do s pacie ntes idosos são qua-

diils, Quando a e letricidadc falhava,
se pal emais em suas a feições. Esta
é a fo rma de ex pressarem apreço.
usávamos lan ternas o u um gerador a
d ise l. Fica mos na vila por duas semaEsta bondosa confi ança e relacionanas. Re movemos as eata ra la ~, provime nto cord ial ajuuam!l(J processo da
delll; iamos os c urati vos diários, triltacura . A maioria dos p;lcienlcs que
velll a nós vê nosso trabalho com
mos infecçõcs, distribuímos protc tores pa ra os o lhos e óc ulus. Todo o
grande fée antecipa q ue é De us qucm
trabalha através dc nós. Proc uramos
atend imcnto foi g rat uito aos habitan·
fa zer nossa parte. Deus produz saúde
tes do vilarejo, cortesia do Hospi ta l
Adven tista ua redondeza e da Teach
ccura.
lnternational, uma o rgani za\:ão sed iQua nt os pacie ntes você vê por
ada cm Was hington que admin istra
dia?
I~m méd ia, vejo eul!"c 25 a30 pesna vi la uma esco la para cegos. Meu
espo sll e C II passamos nossas férias
soas no consultório, e cuido de igual
Illímero de paciclltcs internos no hosanuais d~s ta manei ra.
pital. Cada pessoa é d iferente . AlguQuc ré rins!
Mas esta foi urna dJS mais commas necessi tam de pequenos cuidados. outros de cu idado minucioso.
pcnsadoras experiências q ue já ti·
mas lodos necessi lam de interesse
vemos. profi ss ionalmente e espiripessoil l e scgu ril n~a. A c irurgia é uma
tua lnlc ntc falan do. As condições
externa s do aca mpame nto não eram
ex pe riê nc ia tota lmenle diferent e.
agra d ávei ~ . confortáveis ou ffice is.
Qunndo a bandagcm é re movida e o
sorriso esta mpa na face do pac iente.
mas isto desvanece quando vemos
aqueles o lhos outra vez com o bri todos nós regozijamos. A restauração
da visão é u m dom de Deus c esta é a
lho da visão. Neste in stante sou levada de vol ta à rea lidade bá sica: a c ura
minha maior alegria.
E as pcssoas que não !}()c!elll vir
vcm dt) Grande Méd ico: nós não so ao sell hospit al'!
mos ~en[jo inst rumentos e m Suas
Nós vamos J elas. Condu zimos
mãos. E eu espe ro que min ha vida,
u uas ou Irês clínicas móveis por sefé t: tral)a lho rcn itam e sta ve rdade
mana. Em uma ca ll1io ncta a nosc ad a uia.
sa cquipe vai lis áreas fll rais. Nosso
John M. Fuwlcr
l!CJ lli pe é co mposta de lécnicos trei nados, 0plomctristas. enferme iras e
médicos. Saímos pe la manhã, levan101m M. Fuwler (Ed.D. . AndrelV~
do a lime llto e água, e r(;tomnmos deU'ú l'(!rsiry) é edito r associado da re·
poi s q ue o lÍlI imo paciente fo i atenI'is/a Mini slry e a lllor de vários arrio
dido. f-a zemos exa llles plLr<1 g lauco gos. A/lfpriorlllen(e ele serviu COII/O
ma , eSlrabismo, ul ccração cómea,
!Jrrtje.\·.wr em nível sl/pedr)/'. editor e
(jflmini~·trado r educacional em se ll
proble mas das pálpebras e ca tarata.
paÍ.\". li ín dia .
Atendemos os pacientes no local tanto quanto possíve l
J\'!cs mo cirurgias'!
Em urna úea
C0l110
Ka rmal ar,
UlHil vila ao nordes·
te da índ ia, rea liza mos cento eonze
c irurgias de catarata em dois dias.
T ran s f or mamo s
um dos quanos da
CJsa onde estávamos hospedados
e m 11 ma sa la ci nírgica . Limpamos
c des infctamos o
quarto por do is
Ors. Jonathan e Ren u Aaju e sua s filh as .
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