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ORÇAMENTO POR PROGRAMAS 
DA ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE 2022-2023: 

PROPOSTAS DE MODIFICAÇÕES 
 
 
Introdução 
 
1. Em setembro de 2021, os Estados Membros da Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS) aprovaram o Orçamento por Programas da Organização Pan-Americana 
da Saúde 2022-2023 (Documento Oficial 363) (1), sob o tema Proteger, recuperar e 
construir para fortalecer, incluindo a alocação de orçamento da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para o Escritório Regional para as Américas (AMRO), que atualmente é de 
US$ 252,6 milhões1 para programas básicos. 
 
2. Durante a 150ª Sessão do Conselho Executivo da OMS, em janeiro de 2022, os 
Estados Membros consideraram a proposta de revisão do Orçamento por Programas da 
OMS para 2022-2023 (2). Eles solicitaram mais informações e que consultas adicionais 
fossem realizadas antes que a proposta final de revisão fosse apresentada para consideração 
na 75ª Assembleia Mundial da Saúde, em maio de 2022. 
 
3. Tendo presente a interconectividade entre o Orçamento por Programas da OMS e 
o Orçamento por Programas da OPAS, a revisão do Orçamento por Programas da OMS 
para 2022-2023 provavelmente terá um impacto na porção AMRO do Orçamento por 
Programas da OPAS para 2022-2023. Assim sendo, a Repartição Sanitária Pan-Americana 
(a Repartição) considera importante informar o Subcomitê de Programa, Orçamento e 
Administração a respeito deste processo em andamento e obter seus aportes, no espírito de 
transparência e colaboração com os Estados Membros. 
 

 
1 Salvo indicação em contrário, todos os valores monetários neste documento estão expressos em dólares 

dos Estados Unidos. 



SPBA16/2 
 
 

2 
 

Antecedentes 
 
4. Considerando a incerteza no momento da elaboração do Orçamento por Programas 
da OMS 2022-2023 (devido à pandemia de COVID-19 e às várias análises sobre 
preparação e resposta a pandemias), a Secretaria da OMS adotou uma abordagem em duas 
fases para tal elaboração: 
 
a) Refletir sobre as lições aprendidas que já eram conhecidas na versão original do 

Orçamento por Programas da OMS para 2022-2023 (3), apresentada em maio 
de 2021; e 

b) Analisar as recomendações emanadas das várias análises supracitadas e apresentar 
uma proposta de revisão à Assembleia Mundial da Saúde em maio de 2022. 
 

5. Como parte do processo de aprovação do Orçamento por Programas da OMS 
2022-2023, foi solicitado à Secretaria da OMS, na Resolução WHA74.3 (3), que 
apresentasse, conforme julgasse necessário, um Orçamento por Programas 2022-2023 
revisado (incluindo uma versão revisada da resolução de dotação orçamentária, conforme 
apropriado) à 75ª Assembleia Mundial da Saúde, em 2022, de modo a refletir a situação 
mundial da saúde em rápida mutação devido à pandemia de COVID-19, à luz das 
conclusões das revisões independentes apresentadas à 75ª Assembleia Mundial da Saúde e 
das recomendações do Grupo de Trabalho sobre Financiamento Sustentável. 
 
6. O aumento total proposto do orçamento para o biênio 2022-2023 é de 
$484,4 milhões, o que representa um aumento de 11% em relação ao Orçamento por 
Programas da OMS aprovado para 2022-2023, e um aumento de 29% em comparação com 
o Orçamento por Programas da OMS 2020-2021. 
 
7. Seguindo as recomendações do Conselho Executivo da OMS, em janeiro de 2022, 
requisitos orçamentários adicionais sob as prioridades estratégicas 1 (“um bilhão de 
pessoas a mais se beneficiando da cobertura universal da saúde”) e 3 (“um bilhão de 
pessoas a mais desfrutando de melhor saúde e bem-estar”), bem como o pilar 4 (“Uma 
OMS mais eficaz e eficiente, que fornece melhor apoio aos países”), estão sendo discutidos 
e serão incluídos na minuta final para consideração na Assembleia Mundial da Saúde, em 
maio de 2022. 
 
Implicações para a Região das Américas 
 
8. Até agora, a revisão proposta inclui um aumento de $25,7 milhões na alocação 
da OMS para a AMRO, aumentando assim a alocação, para a Região, de $252,6 milhões 
para $278,3 milhões (um aumento de 28% em comparação com a alocação do biênio 
2020-2021). 
 
9. Considerando as deliberações e recomendações do Conselho Executivo da OMS, 
são esperadas revisões adicionais. 
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10. A OMS finalizará a revisão e, seguindo as decisões da 75ª Assembleia Mundial  
da Saúde, a Repartição apresentará aos Estados Membros da OPAS as revisões 
correspondentes à parte AMRO do Orçamento por Programas da OPAS 2022-2023, 
conforme seja necessário. 
 
Ação pelo Subcomitê de Programa, Orçamento e Administração 
 
11. Solicita-se que o Subcomitê tome nota das informações contidas neste documento 
e apresente os comentários que julgar pertinentes. 
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