
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna  (DelLaguna) comemora seu
atendimento médico de número 2.240

A Seção de Saúde da Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna (Del-02.1) foi implantada em 2012,
com a vinda de um Oficial Médico integrante da Reserva de 2ª Classe da Marinha, incorporado para prestar
Serviço Militar Voluntário, em caráter transitório e regional (SMV-RM2). Hoje o setor conta com um Oficial
(SMV -  RM2  -  Médico),  que  está  no  terceiro  ano  de  renovação  contratual,  e  03  Cabos  (Técnicas  de
Enfermagem - SMV -  RM2), e se encontra em trâmite,  na DSM, a documentação que visa  redimensionar  o
status da Delegacia para Organização Militar com Facilidades Médicas (OMFM). Estruturalmente, a Seção de
Saúde  da  DelLaguna  conta  com  um  (01)  Consultório  Médico,  uma  (01)  Enfermaria  para  pequenos
procedimentos e uma (01) sala de espera para os pacientes. No período de 02MAI2012 a 31MAR2015, o setor
prestou  assistência  em  saúde  para  2.240 pacientes,  entre  Militares  da  ativa,  inativos,  pensionistas  e
dependentes, devidamente cadastrados no FUSMA ou com declaração de dependente válida. 

Desde a implantação da  Seção de Saúde,  em 02MAI2012,  tem sido  observado um aumento gradual no
quantitativo dos atendimentos Médicos e de Enfermagem. No ano de 2012, foram atendidos 206 pacientes, no
ano de 2013 este quantitativo aumentou para 739 atendimentos e em 2014 chegou a marca de 1.052 pacientes
atendidos, um aumento de aproximadamente 30 % em relação ao ano anterior. Somente no primeiro trimestre
do ano de 2015, entre 06JAN a 31MAR, a DelLaguna prestou assistência em saúde para  243 pessoas, com
previsão  de  ultrapassar  a  marca  de  2014.  Esses  dados  evolutivos  demonstram que  está  ocorrendo  maior
divulgação  do  setor  de saúde  através  da  mídia  impressa  e  virtual,  bem como aumentou  a  capacidade  de
responder às demandas em saúde no Sul Catarinense dos usuários do Sistema de Saúde da Marinha (SSM). 

Credita-se esta evolução  à estratégia: a OM deixou de encarar o militar portador de alguma restrição de
saúde como um problema a mais para o Comando e passou a  tratá-lo como um membro da tripulação que
necessita de apoio na busca pela recuperação da sua própria saúde.

Esta boa prática se alinha ao Critério  6 - A tripulação, seu trabalho, sua capacitação e desenvolvimento,
constante na lista P-10 do EMA - 130 Vol. II.
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O gráfico acima demonstra os significativos resultados obtidos no período considerado.
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