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Repositório: uma solução possível para o acesso, visibilidade e 

preservação do conhecimento científico produzido em 

PANAFTOSA – OPAS/OMS

O Centro Pan-Americano de Febre Aftosa (Panaftosa) é um organismos internacional,

criado em 27/08/1951, que faz parte do Programa de Saúde Pública Veterinária da

Organização Pan-Americana (OPAS) e Organização Mundial da Saúde (OMS).

Panaftosa tem como missão fundamental fornecer cooperação técnica aos países da

Região das Américas nos temas: febre aftosa, zoonoses e inocuidade dos alimentos

que impactam a saúde humana e animal.



Repositório: uma solução possível para o acesso, visibilidade e 

preservação do conhecimento científico produzido em PANAFTOSA –

OPAS/OMS

Sabemos que a saúde é uma área extremamente valorizada ocupando um

lugar privilegiado nas discussões sobre a qualidade de vida dos seres

humanos.

Historicamente, as epidemias e doenças surgiram como medos

personificados na luta do ser humano contra as ameaças ao seu próprio

existir. Além disso, politicamente falando, por sua própria natureza, as

epidemias causadas por doenças animais representaram e representam um

alto custo e risco para as nações.

No caso dos países agroexportadores, resulta em perda temporária de

mercado e impõe custos e gastos significativos com a saúde das populações

e grandes perdas econômicas.



Os estudos, pesquisas e descobertas científicas relacionados a febre aftosa

e demais zoonoses, as enfermidades vesiculares e doenças de origem

alimentar desenvolvidos e realizados em Panaftosa são particularmente

importantes, pois estas enfermidades são de rápida difusão entre os

animais e pessoas, causando grande impacto na produtividade pecuária e

no desenvolvimento das atividades laborais realizadas pelas pessoas, que

foram acometidos por alguma zoonose, bactéria, vírus ou doença causada

pelo contato com animal enfermo ou pela ingestão de alimento

contaminado.
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Diante desse cenário, percebeu-se que a disponibilização do conhecimento que

compreende a História e a Memória de PANAFTOSA - OPAS/OMS se apresenta

como bastante importante, na medida em que se busca articular em um mesmo

espaço, todo a produção científica construída ao longo de mais de seis décadas

de existência da instituição.

Neste sentido, a proposta deste trabalho é então ratificar a necessidade da

construção de um Repositório Institucional, destinado a preservação dessa

instituição através da disponibilização de todo o material produzido por ela e que

possui uma identidade única no contexto das Unidades Técnicas da Organização

Pan-Americana da Saúde, e que para além do aspecto social, Panaftosa é

referência científica e técnica no campo da Saúde Pública Veterinária para os

países das Américas.
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