Ferramenta para conhecer o código de ética da
indústria farmacêutica

À medida que o mundo e a cultura mudam, a medicina enfrenta novos desafios, tais como
encontrar uma cura para a COVID-19 o mais rápido possível. A indústria farmacêutica,
sendo a principal responsável pela criação de medicamentos e de vacinas, tem os mais
altos padrões de ética e transparência ao longo de sua cadeia e exige que todos os seus
fornecedores, funcionários e outros stakeholders cumpram com um código de ética
previamente estabelecido.
A Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas (IFPMA) criou uma
ferramenta online para garantir que seus membros, profissionais da saúde, organizações
de pacientes e toda a sociedade conheçam e aprendam sobre os padrões éticos da IFPMA.
A ferramenta chamada Code of Practice e-learning é regida pelo Ethos, que é o Código de
Práticas promovido pela IFPMA. O curso foi criado para ter flexibilidade suficiente para
poder chegar a todo tipo de pessoas: tanto para aqueles que estão entrando na indústria e
não conhecem o código de ética quanto para as pessoas que querem reforçar tópicos
específicos. Algumas das seções do curso são: as principais mudanças no novo Código de
Ética 2019, as partes-chave do Código, o Ethos e a introdução aos trabalhos da IFPMA.

Nestas seções serão abordadas questões como a transparência na pesquisa clínica, as
interações profissionais entre médicos e empresas farmacêuticas, e o apoio à educação
médica. A aprendizagem é possível através da exploração de situações do mundo real com
exercícios interativos e perguntas concretas, onde o aprendiz tem que recorrer ao Código
para tomar a decisão certa. Aqueles que concluem o curso recebem um "Certificado de
Conclusão" da IFPMA. Além disso, o curso é gratuito para qualquer pessoa, mesmo para
aqueles que não trabalhem no setor da saúde.

Por que é importante fazer o curso?
Os membros da IFPMA são responsáveis pela descoberta da maioria dos novos
medicamentos e vacinas. Eles pesquisam, desenvolvem e distribuem esses produtos
eticamente conforme todas as normas e regulamentos sobre medicamentos e atendimento
médico. Ao fazer isso, eles oferecem à comunidade encarregada do cuidado à saúde as
informações científicas e educacionais mais recentes para que conheçam melhor as opções
de tratamento disponíveis e promovam o atendimento de alta qualidade nos pacientes. Estas
interações são regidas pelo Código de Práticas da IFPMA.
Por esta razão, é essencial que todos os atores que interagem com a indústria farmacêutica
conheçam e apliquem o código de ética pelo qual esta indústria é regida. A aplicação do Code
of Practice e-learning é eficaz, concreta e, por meio de exemplos extraídos de situações reais,
permite pôr as lições aprendidas em prática facilmente.
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