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GMF - Dra. Teresa, primeiramente, fale-nos um pouco
sobre si e sobre as suas origens...

Dra. Teresa Peixe - Nasci em Lisboa, em 1974, um
pouco fora de horas… a minha mãe tinha 44 anos na
altura, o meu irmão 10 e a minha irmã quase 12 anos.
No fundo, tive 2 pais e 2 mães! 

GMF - Como decidiu optar pelo mundo
farmacêutico? Tratou-se de algum impulso familiar
ter optado por esta profissão?

Dra. Teresa Peixe - O meu avô materno tinha uma
farmácia no Alentejo, a minha mãe é licenciada em
Ciências Farmacêuticas, o meu pai era médico, a minha
irmã é médica, o meu cunhado é médico, o meu irmão é
formado em química…. Nem sequer sabia que havia
cursos de Letras! 
Sempre gostei de ciências, biologia, química, saúde…
De saber como funcionava o corpo. De perceber os
desequilíbrios e os tratamentos, mas nunca ambicionei
ser médica. Acho que não tinha estômago para isso,
embora os almoços de família se tornassem, por vezes,
em provas de resistência quando o meu pai e a minha
irmã “discutiam” casos clínicos do hospital onde
trabalhavam.
Posso dizer que graças a essas discussões passei num
exame para o qual não tinha estudado. Tive a sorte da
matéria que saiu ser da “especialidade” que mais se
falava lá por casa. 
Estive 2 anos em Nutrição e Engenharia Alimentar, mas
não era de todo o caminho que queria. 
Havia uma farmácia na família e embora não quisesse
ser uma farmacêutica-gestora como a minha mãe,
acabei por optar por seguir a pegadas do meu avô, como
as filhas já tinham feito. Fazia sentido depois de ter
passado semanas e semanas naquela farmácia a tentar
perceber procedimentos e rotinas e para que serviam as
coisas que lá se faziam (porque ainda se faziam muitos
manipulados) e vendiam.
Ajudar e cuidar da saúde de quem precisa sempre me
rodeou e me encantou. Aprendi muito desse cuidado
com os outros com o meu pai e a minha irmã e também
a observar a minha mãe a liderar a sua equipa e na
atenção que dispensava a cada utente.

GMF -  E o projeto farmacêutica de família como e
quando surgiu? Qual foi o “pontapé de saída” deste
projeto?

Dra. Teresa Peixe - Quando começou o que viria a ser
esta pandemia, as filas que durante dias houve nas
farmácias eram inacreditáveis. Horas de espera. Até me
faz confusão voltar a pensar nisso. Os telefones não
paravam. Foram dias muito difíceis para as farmácias. Só
quem lá trabalhou nessa época sabe. Diferentes destes
dias de testes que se viveram há poucas semanas na
medida em que havia muitas dúvidas acerca deste vírus
e desta doença. As pessoas estavam assustadas, havia a
corrida às máscaras, luvas, álcool, à medicação crónica
que poderia esgotar, à medicação sugerida para quem
ficasse doente com Covid…. E depois, havia todas as
questões que nada tinham a ver com Covid e que
estavam a deixar de ter espaço e tempo para ter
resposta. E foi aí que surgiu a ideia deste projecto. De
querer ajudar, educar e facilitar a vida aos utentes, dentro
do âmbito farmacêutico, mas sem vendas. Não só para
facilitar a vida aos utentes e promover a educação para a
saúde, que como já disse julgo estar muito em falta em
Portugal, mas também de alguma forma ajudar outros
profissionais de saúde e farmácias, ainda que seja uma
ajuda que quase não se dá por ela. 
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GMF - Na sua opinião, o que torna este seu projeto
como um projeto diferenciador e o que veio a colmatar
no canal que são as redes sociais?

Dra. Teresa Peixe - Acho que neste tempo de existência
o que o torna diferente é a minha disponibilidade total para
dar respostas a todas as questões que me colocam de
forma privada. E o seu seguimento quando tal se justifica.
É chegar a pessoas que não vão à farmácia, porque há
pessoas que não vão à farmácia! Há pessoas que nunca
fizeram qualquer pergunta sobre saúde. 
Penso que é, também, diferenciador a forma como tento
transmitir a informação nas publicações simplificando ao
máximo o seu conteúdo. Não porque as pessoas não
entenderiam, mas mais pelo “para quê?”. Não são
precisas explicações aprofundadas para que a população
em geral passe a saber mais sobre saúde.
O engraçado é que este projecto começou por ser
pensado para ajudar a população em geral e, de repente,
vejo que muitos dos seguidores do perfil no instagram são
outros profissionais de saúde, médicos, farmacêuticos,
enfermeiros, veterinários, auxiliares de diversas áreas da
saúde e estudantes de todas estas áreas, o que me faz
querer continuar a ser útil para todos e pensar em cada
detalhe da informação que passo para que todos possam
tirar o conteúdo de que eventualmente precisem.

GMF -  Como foi visto a criação deste projeto pela sua
família? (ponto de vista de familiares farmacêuticos)

Dra. Teresa Peixe - Não foi fácil, a princípio. A minha mãe
tem 90 anos e embora esteja de cabeça melhor do que
eu, as redes sociais não são vistas como um veículo de
formação. A minha irmã tem sido uma ajuda incrível,
dentro do pouco tempo que tem entre hospital, consultório,
exames, vida…. 
A restante família, sobrinhos, mais novos, todos fugiram
da área da saúde e têm ajudado a perceber as falhas de
informação nas gerações mais novas.
Por fim, dos amigos tenho tido muito boas ajudas e
retornos. Em saúde precisamos de saber agir sozinhos,
mas sem uma equipa, sem troca de conhecimentos, não
vamos conseguir avançar. 
Dos seguidores recebo tantas mensagens a agradecer a
existência deste projecto e de colegas algumas trocas de
informação e felicitações. Tem sido muito bom e
gratificante. 

GMF -  Qual sente ser a maior vantagem da criação
deste projeto, na ótica do utilizador/utente?
A comunicação ao balcão vs a comunicação online, o
que adaptou ao criar este projeto?

Dra. Teresa Peixe - A maior vantagem para mim é o
acesso imediato a um profissional de saúde. Durante a
noite descanso, mas estou quase todo o dia disponível
para responder a questões que tantas vezes evitam
deslocações desnecessárias a farmácias ou às urgências
ou, pelo contrário, que termino encaminhando para esses
locais. 
Outro ponto forte do projecto é a possibilidade de
aconselhar sem o objectivo de fazer uma venda directa.
Acho que quando as pessoas percebem que não faço
vendas ficam muito mais descansadas, porque a verdade
é que em quase tudo o que nos aparece à frente, há uma
venda dissimulada. A verdade é que a maioria das
minhas sugestões se transformam em vendas. Sei isto
porque mantenho a comunicação em aberto com as
pessoas e vou inquirindo no que toca à evolução da
situação.
Isto leva-me à terceira grande vantagem do projecto no
meu ponto de vista: poder acompanhar a evolução dos
casos. Isto é para mim extremamente gratificante, uma
vez que nós como farmacêuticos não vemos essa
evolução na esmagadora maioria das vezes. Poder saber
como as situações evoluem é, de facto, algo novo para
mim. 
A maior diferença é que não existe tanta vergonha na
exposição dos factos, por um lado, porque não temos
pessoas à volta como a um balcão; e, por outro, sinto que
quem me contacta tem tempo de pensar na dúvida que
tem e nas respostas às perguntas que faço, sem a
pressão de um balcão, vários olhos e uma fila de
pessoas. Nem todos têm a capacidade de organizar as
dúvidas em saúde e responder com certeza às questões
que colocamos num balcão.
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GMF - O que planeia para o futuro, no que concerne ao
crescimento deste projeto?

Dra. Teresa Peixe - Quero continuar o que tenho feito e
estou a tentar perceber por onde é o caminho, porque ideias
tenho muitas! E estou sempre aberta a sugestões…

GMF - Por último, gostaria de saber se seria possível
partilhar alguma experiência caricata que tenha vivido
em algum esclarecimento de dúvidas como
farmacêutica na sua plataforma 

Dra. Teresa Peixe - Situações caricatas acontecem mais
ao balcão. Descrição dos comprimidos que tomam,
esperando que adivinhemos quais são: “é aquele
amarelo, pequenino”; os nomes trocados/inventados:
“Metmorfina”… O que é natural porque não são fáceis!
(Quem é que se lembra de pôr nomes destes…?!) Há
muitas situações engraçadas ao balcão de uma farmácia
e há muitas conversas importantes. No caso da
Farmacêutica de Família também há conversas
importantes e há, como disse, o privilégio de poder
acompanhar a evolução de algumas situações que, por
vezes, demoram meses a ser resolvidas. Episódios
engraçados só mesmo os que resultam da minha
distração, como receber uma mensagem, responder
cordialmente e só a meio da conversa perceber que é
alguém que me está mais próximo e me diz “Teresa, sou
eu, a Rita da frutaria!” O que significa que só estou
mesmo concentrada em ajudar! :)

GMF - Como gere a criação de conteúdos para as suas
plataformas? 
Trabalha sozinha ou é apoiada na criação dos mesmos
por alguém?

Dra. Teresa Peixe - Faço tudo sozinha. Não é fácil. A
única coisa externa são as fotografias que muitas vezes
vou buscar a bancos de imagens, ainda que algumas
sejam minhas.
Tenho a ajuda facultativa e sem compromisso, mas muito
preciosa, de 3 pessoas na “revisão” das publicações: a
minha irmã, uma amiga farmacêutica e uma amiga fora da
área da saúde. 
Mas depois passo a vida a confirmar factos pontuais com
médicos e farmacêuticos especialistas. Por isso, faço tudo
sozinha, mas tenho bons amigos e boas ajudas.

@farmaceutica_de_familia
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