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ENTREVISTA COM FRANKLIM MARQUES, 
CANDIDATO A BASTONÁRIO À ORDEM DOS FARMACEUTICOS

À DESCOBERTA DE 
UM NOVO MUNDO PARA 

O FARMACÊUTICO
A exemplo de D. Afonso Henriques, que co-
meçou por conquistar o Norte para construir 
unidade nacional em torno de uma expansão 
territorial, Franklim Marques apresenta-se 
agora a sufrágio para assumir a função de 
bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. 
Não esquecendo as suas raízes, assume 
como desígnio fundamental a oferta de um 
serviço de saúde, público e privado, que me-
lhor sirva os portugueses de Norte a Sul e, 
para isso, considera fundamental o reconhe-
cimento e valorização do papel do farmacêu-
tico, nas suas variadas funções. Defende as-

sertivamente que o papel do farmacêutico 
vai muito além da mera dispensa de medica-
mentos, embora assegure que onde está 
um medicamento tem de estar um farma-
cêutico, e define-o através de um misto en-
tre profissional e agente de saúde. O atual 
presidente da Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Farmacêuticos, eleito pelos 
seus congéneres por duas vezes consecu-
tivas e que tem demonstrado um serviço 
de excelência naquela instituição, em do-
mínios como a infraestruturação, forma-
ção, representatividade, abertura ao público 

em geral e internacionalização, apela a um 
maior espetro de intervenção e reconheci-
mento do papel do farmacêutico no sistema 
de saúde, a bem desde logo da pessoa com 
doença, mas igualmente do erário público, 
dos demais profissionais, agentes e estrutu-
ras de saúde. Com uma experiência que 
combina o exercício farmacêutico, de docên-
cia académica e de vários anos de serviço à 
Ordem, Franklim Marques apresenta-se 
como candidato a bastonário. Em entrevista, 
apresenta a sua visão sobre o passado, pre-
sente e futuro…
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O farmacêutico, segundo Franklim Marques

“Mais do que agente de saúde, é para mim profissional de saúde com ca-
racterísticas de agente de saúde. O agente é um educador, o profissional 
é aquele que cuida do doente e nós, realmente, cuidamos do doente, 
mas, simultaneamente, desempenhamos o papel de agente ao aconse-
lhar, educar e promover a saúde, o bem-estar e qualidade de vida das 
pessoas. Quando afirmo que somos muito mais do que dispensadores 
de medicamentos, quero dizer que o meu papel enquanto profissional de 
saúde não acaba na dispensa do medicamento, antes permite colaborar 
na monitorização do tratamento, o que não significa substituir-me a nin-
guém. Quero usar os meus conhecimentos de maneira a poder acompa-
nhar o doente, permitindo que outros profissionais de saúde desempe-
nhem melhor ou estejam mais livres para outras tarefas. Daí a importân-
cia da multidisciplinaridade. Se esta se manifestasse de forma diferente 
entre os profissionais de saúde, no momento em que um médico pres-
crevesse uma terapêutica num hospital ou centro de saúde, eu, farma-
cêutico, poderia colaborar na sua monitorização, pelo menos no período 
entre consultas, enquanto o médico teria mais tempo livre para prescre-
ver, diagnosticar e analisar outro doente, que é o seu papel por excelên-
cia, o diagnóstico clínico, a instituição da terapêutica e o seu término. 
Todo o processo seria acompanhado, em ambiente multidisciplinar e rei-
tero colaborativo com o clínico prescritor. Seria muito mais frutuoso para 
a pessoa com doença e para a melhoria da saúde e qualidade de vida. 
Ainda recentemente foi aprovada em França a prescrição pelos farma-
cêuticos. Em determinados contextos colaborativos com o médico, o far-
macêutico pode ter funções neste âmbito muito bem definidas e delimi-
tadas, a bem do doente. Infelizmente, somos aquela profissão de que 
apenas se sente falta quando a mesma não existe… mas aí sente-se 
mesmo, mas estou esperançado que isso mude breve e gradualmente. 
E acredite que, dentro do corpo de saúde, todos têm noção da falta que 
fazemos”.
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É farmacêutico, académico, um homem liga-
do ao meio universitário e à investigação, já 
venceu duas eleições na SRNOF… o que o mo-
tiva a ser bastonário da Ordem dos Farma-
cêuticos?
Franklim Marques (FM) – Sou farmacêutico há 
muitos anos e, ainda estudante, fui chamado a 
participar na Ordem. Essa participação deu-me, 
desde a minha tenra infância, enquanto estu-
dante, uma visão muito global do que somos e 
do que deveríamos ser. Desde essa altura, nos 
finais dos anos 80, as coisas foram mudando 
substancialmente, sendo que a evolução do pa-
pel do farmacêutico foi igualmente imensa. Ain-
da sem quaisquer funções em órgãos da Or-
dem, sempre colaborei nas suas atividades, in-
clusive enquanto fazia o meu doutoramento em 
Madrid e era chamado a vir a Portugal para fa-
zer parte dos exames do Colégio de Especialida-
de e tive uma colaboração muito intensa e queri-
da com a Ordem. Aliás, já anteriormente, ainda 
não era licenciado nem integrava a Ordem e já 
era chamado para colaborar. Em suma, a Ordem 
é algo intrínseco em mim mesmo, não no senti-
do de obrigação ou de querer lutar por algo ir-
real, mas porque gosto, porque o sinto. Assim 
como, enquanto professor de uma profissão, 
pretendia que o conteúdo que ensino pudesse 
estar relacionado com a prática profissional. So-
mos uma profissão essencialmente científica, 
menos técnica, e todos os modelos de base 
científica têm que ter uma ligação muito próxi-
ma à prática. Tudo o que fazemos sob o ponto 
de vista técnico tem de ter um suporte científi-
co. É isso que define a nossa profissão, embora 
por vezes nos esqueçamos disso. E esse é um 
dos primeiros pontos que elejo: reforçar a ver-
tente científica da nossa profissão. Uma das for-
mas que tive para materializar isto foi precisa-
mente participar na Ordem, onde estive muito 
tempo ligado ao Colégio de Especialidade, ten-
do sido depois chamado a integrar uma área 
executiva no Porto, que assumi com muito gos-

to e com uma enorme vontade de defesa do 
nosso tecido profissional. Desde 1988, a evolu-
ção das ciências farmacêuticas no exercício da 
farmácia mudou muito. Deixámos de ser aquele 
farmacêutico exclusivamente do medicamento 
para passarmos a ser um profissional dirigido à 
saúde e para a pessoa com doença. E essa foi 
uma força que me originou um grande sentido 
de responsabilidade pela profissão, assim como 
enquanto professor, e de transmitir esta ideia 
aos que vieram. E depois, foi também tudo o 
que percorri. Quando vim para a SRN da OF, fui 
confrontado e ainda sou com problemas que 
atingem imensos colegas, o que me obrigou a 
ajustar a forma de encarar a profissão ao longo 
do tempo e que me conferiram uma experiência 
muito significativa. E essa experiência que acu-
mulo será a segunda razão que me leva a candi-
datar. Em terceiro lugar, a pandemia… julgo que 
tivemos uma oportunidade perdida. Acredito 
que somos muito mais do que fizemos durante 
a pandemia, embora tenhamos sido muito soli-
citados e feito muito. Creio que podíamos e que 
podemos ir muito mais além.

Nesse contexto, parece ter havido muito traba-
lho que não foi devidamente reconhecido, no-
meadamente o que realizado pela farmácia 
hospitalar…
FM – Comecemos por algo aparentemente sim-
ples: a segurança do processo de vacinação foi 
garantida por farmacêuticos hospitalares… e 
ninguém imagina o trabalho que representa. 
Muitos colegas de farmácia hospitalar passa-
ram horas sem irem à cama e o papel que de-
sempenharam foi brilhante. Outro papel desem-
penhado com grande elevação foi o da farmácia 
comunitária, que de um momento para o outro 
se afirmou como a única estrutura de saúde que 
não perdeu ninguém. Repare que até nos cen-
tros de saúde tivemos muita gente deslocada 
para o Covid, perdendo muita capacidade de 
apoio aos doentes não Covid. Numa farmácia 
comunitária nunca viu isso… nem nos laborató-
rios de análises clínicas, na distribuição ou na 
indústria ou na investigação …

Atualmente, parece inegável que a população 
em geral reconhece no farmacêutico um papel 
de conselheiro para a saúde… por que não esse 
reconhecimento extensível aos decisores polí-
ticos?
FM – Essa é, diria, a prioridade das prioridades. 
E é no âmbito da política que temos de atuar 
agora. Se ouvirmos o poder político falar, cons-
tatamos que dizem precisamente o contrário do 
que se verifica na prática. Todos reconhecem 
que os farmacêuticos são peças importantes 
no sistema de saúde, mas encaram-nos sempre 
como agentes de saúde. É uma nuance que re-
presenta um significado diferente. O agente de 
saúde cultiva e educa, ao passo que o profissio-
nal de saúde está mais ligado ao doente. Por 

isso, afirmo tantas vezes que o farmacêutico é 
muito mais do que um dispensador de medica-
mentos. Se temos toda a nossa função dirigida 
ao doente, utilizamos o medicamento como ins-
trumento de trabalho e não há ninguém que sai-
ba mais sobre o medicamento do que nós. No 
entanto, a nossa “especialidade” é o doente. E 
conhecendo todas as fases e faces do medica-
mento até ao doente e à vertente posterior, de 
colaboração na monitorização de eficácia, efeti-
vidade e segurança, se temos toda esta capaci-
dade de abrangência sobre o medicamento e 
monitorização e compliance da terapêutica, sig-
nifica que temos efetivamente um papel deter-
minante enquanto profissional da saúde… e 
creio que isso tem vindo a perder-se no plano do 
reconhecimento e decisão política.

Em que medida constitui a adesão à plataforma 
dos dados em saúde uma condição essencial 
para que se cumpra esse desígnio?
FM – Sim, é verdade. Em contraponto, tem havi-
do o regulamento de proteção de dados, que 
muitas vezes nos impede o acesso aos dados 
em saúde. E nós apenas pretendemos ter aces-
so a esses dados individuais num contexto de 
prescrição e de cedência de medicamentos. Até 
porque estamos ligados, do ponto de vista ético 
e deontológico, ao segredo profissional. Portan-
to, esse problema de proteção de dados nem se-
quer se coloca, mas na verdade, temos assisti-
do sempre a muita renitência por parte do go-
verno no sentido do acesso aos dados de saú-
de. Insisto que apenas por uma questão de 
segurança e eficácia reclamamos esse acesso, 
para validarmos ou confirmarmos as prescri-
ções médicas, para certificar se não existem 
efeitos secundários ou adversos e interações 
medicamentosas, para sabermos se a dose 
está correta, como tem sido a evolução do 
doente ao longo do tempo… ou seja, o que faze-
mos muitas vezes no processo de validação da 
terapêutica hospitalar. Não temos qualquer ou-
tra vantagem relacionada com o acesso aos da-
dos de saúde, senão a resultante do facto de a 
nossa profissão ser hoje voltada para o doente e 
para podermos alertar quem prescreve. Aliás, 
existem determinadas tipologias de doentes 
que conhecemos melhor do que ninguém. E te-
mos acesso a histórias de vida que nos permi-
tem ter um contacto muito mais direto do que 
um médico, os centros de saúde ou os ACES. O 
que significa que, há toda a vantagem em nos 
integrarmos enquanto instituição de saúde 
numa rede de cuidados de saúde primários, ao 
constatarmos alguma anomalia no percurso de 
um doente, deveríamos ter o contacto ou liga-
ção direta, uma espécie de via verde para o mé-
dico de família ou hospital, o que evitaria ainda 
esperas de horas para triagens. Creio que é da 
mais elementar justiça e base racional da ges-
tão de saúde. Costuma dizer-se que a saúde 
não tem preço, mas tem muitos custos associa-



| 17

“As pessoas é que  
fazem os lugares”

“Tenho um exemplo concreto de um far-
macêutico do Porto, que trabalhava 
numa farmácia comunitária e optou por 
veicular-se a outra… os seus “doentes” 
foram com ele… Isto significa que a 
mais-valia do serviço prestado é a gran-
de mais-valia das farmácias e não en-
tender isto é não entender o futuro da 
farmácia. Repare no contexto dos hospi-
tais: os que melhor se adaptaram a esta 
pandemia foram os que tiveram melho-
res recursos humanos porque, num mo-
mento de crise, é o saber que funciona. 
Num momento de abundância, deita-se 
fora um papel e faz-se outro mas, num 
momento de crise, em que é preciso 
atuar, só o saber conta, cria prioridades 
e define caminhos. E é isso que temos 
na atividade farmacêutica: temos far-
macêuticos que são brilhantes, cujas 
capacidades são algumas vezes reco-
nhecidas e aproveitadas, mas temos ou-
tros que, por vezes, desmoralizam e se 
desmotivam por não serem devidamen-
te valorizados”.

dos e um rapport nosso diretamente ao médico representa menos des-
perdício de trabalho e de tempo do médico, entre outros ganhos. É algo 
que defendo há muitos anos e que espero que venha a acontecer.

A avaliação do trabalho e preponderância dos profissionais de saúde 
dita, muitas vezes, decisões políticas e determinadas valorações… esta-
rá a intervenção do farmacêutico devidamente mensurada e avaliada?
FM - Nós temos muitos estudos produzidos, entre os quais um recente, 
realizado pela Universidade Nova para a Ordem dos Farmacêuticos, que 
visou avaliar a intervenção do farmacêutico no contexto hospitalar, que 
veio provar à saciedade que a falta de farmacêuticos produz uma menor 
qualidade na prestação de serviços e aumentar os custos. Depois, tam-
bém do ponto de vista científico, o farmacêutico é importante porque, 
além de integrar as comissões farmacêutica e terapêutica, a qualificação 
e escolha dos medicamentos depende muito do nosso saber. Por isso 
afirmo que, onde houver medicamento, tem de estar um farmacêutico. É 
ele o responsável pela segurança do medicamento e é esse atributo que 
define a qualidade do processo terapêutico instituído. Não vale a pena ter 
um medicamento muito bom se não tem efeitos ou não é seguro para o 
doente. O facto de termos uma molécula que faz bem “cá fora”, in vitro, 
não garante que seja eficaz in vivo. E essa disponibilidade é, em grande 
medida, resultante das características e envolvimento científico e investi-
gacional do farmacêutico e, em Portugal, temos grandes setores e de 
muita qualidade ao nível da investigação científica em saúde e a nossa 
indústria tem aproveitado os saberes dos farmacêuticos nesse sentido. 

Temos um exemplo recente de Coimbra relacionado com a primeira ins-
tituição farmacêutica a quem foi dada a autorização para a produção de 
vacinas para o Covid. Isto demonstra capacidade de investigação, conhe-
cimento e responsabilidade científico por parte do farmacêutico, que lhe 
permite usar estes meios a favor da saúde e do bem-estar das pessoas. 
Para mim, isto é um orgulho! Infelizmente, o sentido político não vai além 
da produção e restringe o extraordinário serviço à pessoa com doença.
Além dos temas já aflorados e que visam uma mudança de paradigma 
relativamente à profissão, que outros fatores chave sustentam a sua 
proposta de candidatura?
FM – Quero apostar muito no farmacêutico, individualmente. É ele que 
define tudo. Costumo dizer que é o homem que faz o local e não o contrá-
rio e, nesse sentido, a qualidade dos serviços prestados depende do far-
macêutico e não do local onde está. E um bom hospital com um mau far-
macêutico é uma desgraça. Tal como a farmácia visualmente muito ape-
lativa e organizada com um mau farmacêutico. Quero com isto dizer que 
é o farmacêutico que faz o local e, face à valia que tem sob o ponto de 
vista do conhecimento científico e preparação, tem sido muito pouco va-
lorizado. E não me refiro apenas à vertente económica, mas igualmente 
ao plano da hierarquização e responsabilidade individual e autonomia do 
farmacêutico. É muito importante ter a noção de o farmacêutico é um 
profissional liberal que, por definição, não colide com o facto de poder ser 
assalariado de outro. Conferirmos ao farmacêutico a responsabilidade a 
que tem direito e reconhecermos a capacidade e saber que merece do 
ponto de vista hierárquico é a primeira charneira da minha candidatura.


