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Resumo 
Este artigo propõe-se a relatar a experiência de aplicação de uma “ferramenta” de 
diagnóstico, o Protocolo “DIAG”, para implantação de sistema de gestão de saúde e 
segurança ocupacional. 
É utilizada estratégia de pesquisa baseada em revisão da literatura, pesquisa de campo e 
utilização da experiência do autor como agente no uso da ferramenta “DIAG” em empresas 
privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, 
instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras 
instituições. 
São apresentadas, ao final do artigo, contribuições à ciência da gestão de sistemas de gestão 
de segurança e saúde ocupacional. Os aprendizados referentes à implantação da “DIAG” 
são descritos e indicados os temas de próximas pesquisas. 
Palavras-Chave: Sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional; Diagnóstico 
organizacional; Eficiência organizacional.   
 

 
1. Introdução 
 
1.1 Considerações Iniciais 
Considera-se primordial para a implantação de Sistemas de Gestão a realização de um 
diagnóstico em sua face inicial, na etapa de planejamento. Conscientizar-se de aspectos que 
exigem melhoria, localizar os pontos da gestão que já se encontram suficientemente 
desenvolvidos e estabelecer estratégias para a melhoria contínua é de fundamental 
importância para a efetividade das organizações. 
Fantazzini (1999) comenta que um diagnóstico é uma forma chave para o fornecimento de 
informações sobre a efetividade do SGSSO.  
De Cicco (1981), a implementação do diagnóstico no sistema de gestão de SSO irá permitir a 
melhoria do desempenho e vai exigir que as empresas gerenciem suas atividades de modo a 
antecipar e prevenir situações que possam causar acidentes ou doenças ocupacionais. 
 
1.2 Situação Problema 
Estudos realizados pela Occupational Health And Safety Management Standards Policy 
Committee indicam que o custo global para as empresas, de doenças e acidentes com e sem 
lesão, é estimado em cerca de 5% a 10% do lucro bruto de todas as organizações do Reino 
Unido.  
Outro estudo mostrou que, nas empresas pesquisadas, os custos não-segurados de acidentes 
eram cerca de 8 a 36 vezes maiores que os custos segurados. Há razões econômicas, portanto 
para reduzir os gastos relacionados às doenças e acidentes do trabalho, bem como razões 
legais e éticas. Além de reduzir custos, o gerenciamento efetivo da segurança e saúde 
utilizando uma ferramenta de diagnóstico em sua fase inicial também vai promover eficiência 
nos negócios. 
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1.3 Objetivos 
Fornecer informações que influenciem as decisões a respeito do escopo, adequação e 
implantação do sistema, bem como para criar as bases através do provimento de uma linha de 
referência a partir das quais o progresso possa ser medido. 
Contribuir sob a forma de recomendações para a realização de um diagnóstico, etapa 
fundamental para o êxito da implantação de um sistema de gestão de saúde e segurança 
ocupacional. 
 

1.4 Justificativa 
Estatísticas oficiais sobre acidentes e doenças do trabalho publicadas anualmente não 
mostram a dor e o sofrimento que cada evento provoca nas vítimas, em seus familiares, 
companheiros de trabalho e amigos. Além do custo humano, acidentes e doenças do trabalho 
impõem gastos financeiros aos indivíduos, aos empregadores e à sociedade como um todo. 
As empresas devem fazer uma análise crítica inicial das ações e recursos existentes para gerir 
a segurança e saúde dos trabalhadores.  
A análise crítica inicial deve responder à pergunta: “onde nós estamos agora”. 
Para as organizações estarem capacitadas a estabelecer procedimentos para implantar o 
Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional e ter positiva eficácia é necessário 
aplicar o protocolo “DIAG” de Diagnóstico. 
 
1.5 Questões 
Qual é a importância do diagnóstico organizacional para o êxito de implantação de um 
Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional? 
O sistema de gestão da SSO da organização é capaz de atingir os padrões de desempenho 
exigidos de segurança e saúde? 
A organização (ou parte dela) fará cumprir todas as obrigações relacionadas à segurança e 
saúde? 
A organização (ou parte dela) realmente desenvolverá e atingirá o que se propôs a fazer? 
 

1.6 Metodologia da Pesquisa 
O autor apropria-se de experiências de implantação de SGSSO em empresas e ressalta a 
importância da ferramenta DIAG. A estratégia de pesquisa inclui-se em uma prática de 
pesquisa de campo, de revisão de literatura e de análise dos dados à luz dos conceitos 
relativos à gestão de SSO. 
 

2. Revisão de Literatura 
 
2.1 Protocolo DIAG 
É uma sistemática para a revisão situacional do desempenho ocupacional. Configura-se 
perfeitamente para o Diagnóstico da Situação de Partida, o primeiro passo na implementação 
de Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SGSSO). Serve ainda como 
ferramenta de auditoria ocupacional para as empresas em geral. 
O DIAG avalia e pontua todas as Normas Regulamentadoras (NRs) relevantes do 
desempenho ocupacional, bem como a boa prática técnica da higiene, segurança  e medicina 
do trabalho.  Possui uma metodologia para a pontuação e aplicação, que é detalhada. 
Sistemas de auditoria por quesitos e pontuação são comuns, sendo forma bastante flexível de 
avaliação. O Protocolo DIAG tem sua inspiração num dos primeiros sistemas que se 
assemelha ao que hoje entendemos como um protocolo de revisão ocupacional, que foi 
apresentado por Fletcher, há 28 anos atrás.  Não era exatamente o que temos hoje, porém 
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Fletcher advogava o traçado do perfil das atividades de prevenção.  Esse perfil era delineado 
por perguntas-chave e um sistema de pontuação.   Deve-se observar, com mérito, que Fletcher 
(1970) foi o primeiro a ter umas visões abrangentes da questão, dentro do que chamou de 
“Controle Total de Perdas", e os seus perfis levavam em conta não só a segurança tradicional, 
mas tópicos abrangentes de controle de perdas. 
A sistemática de Fletcher já foi abordada pelo autor nos anos 80, quando foi feitas uma 
apresentação e revisão dos tópicos originais com a inclusão de temas de segurança de 
sistemas dentro de uma abordagem integrada de Prevenção e Controle de Perdas, e foi objeto 
de uma publicação específica.  
O DIAG mantém como inspiração as bases metodológicas de Fletcher de 1970,  mas é 
totalmente direcionado aos requisitos dos Sistemas de Gestão (como a BS8800), visando as 
NRs e a boa prática  técnica ,  sendo assim  um protocolo distinto e  específico no escopo e  
inovador  na sistemática, pois foi especialmente elaborado visando: 
 ao atendimento das NR s e da excelência técnica em SSO; 
 a uma metodologia de aplicação que permite aos gestores alocar prioridades dentro de um 

ambiente de gerenciamento  de  Sistemas de Gestão (ou seja, o não atendimento de 
quesitos de SSO é não-conformidades),  assim  como para  auditorias de desempenho 
ocupacional. 

 
2.1 Sistema de Gestão 
Um Sistema de Gestão é uma estrutura organizacional composta de responsabilidades, 
processos e recursos capazes de implementar tal Gestão, de forma que seu objeto (GESTÃO 
DA QUALIDADE, AMBIENTAL OU DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL) seja 
eficazmente operacionalizado por todos os gestores de pessoas e contratos da Empresa, vindo 
a fazer parte da Cultura e dos Valores dessa Organização. 
Os sistemas de gestão se mostraram forma eficiente de se implementar idéias, ou, melhor 
dizendo, novos valores culturais às culturas empresariais.   
Assim fazendo, permite-se que ações efetivas venham a ocorrer, mudanças se operem e o 
projeto corporativo enunciado se realize. 
Tal fato tem ocorrido com os sistemas de gestão da qualidade (sistema 9000) e, mais 
recentemente, com os sistemas de gestão da qualidade ambiental (sistema 14000). Assim, para 
realizar adequadamente a qualidade, que não é obrigação legal, mas sim fator de 
competitividade por requisitos mercadológicos e exigência de clientes, as empresas 
estabelecem sistemas de gestão. 
Eles permitem que todos na empresa possuam um repertório comum, atribuições, 
competências e responsabilidades e que o novo valor cultural seja efetivamente incorporado. 
Cada vez mais a comercialização de qualquer produto ou serviço pode estar sendo 
crescentemente condicionada a aspectos que inicialmente não aparentam ser essências à 
produção, como a gestão ambiental.  Isto já é uma realidade para muitas empresas. 
Um terceiro nível nesta questão e que todavia não existe como normalização internacional, 
mas como uma norma britânica, a BS 8800, é a  demanda por sistemas de gestão de segurança 
e saúde ocupacional (SGSSO).  
Esta já é uma norma aprovada, e pode modular, em tempo mais ou menos curto, uma 
tendência de procura dos SGSSO pelas empresas que valorizam os sistemas de gestão (por ter 
passado por sistemas similares, como o 9000, reconhecem a eficácia que os Sistemas de 
Gestão podem ter), ou por empresas que pretendem dar à segurança e à saúde ocupacional 
verdadeira eficácia. 
Os motivos que alicerçam a implementação estratégica dos SGSSO nas empresas podem ser: 
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 atendimento a clientes importadores, que passarão a exigir o conhecimento de como seu 
fornecedor gerência a saúde e segurança de seus trabalhadores; 

 obter, no horizonte iminente da privatização do seguro - acidente, indicadores de 
excelência que permitam negociar taxas mais favoráveis que as empresas “comuns” com 
os futuros operadores.  Observar que neste caso, pela primeira vez de forma explícita, a 
prevenção “se paga” e a atividade prevencionista  mostra evidente  relação favorável de  
custo-benefício.  Este pode ser um dos motivos mais fortes. 

 por valorizar os sistemas de gestão, desejando agregar a questão ocupacional (o que se faz 
facilmente nas empresas que já  possuem  outros sistemas de gestão) ; 

 para  melhorar o seu desempenho em segurança e saúde de forma eficiente e definitiva. 
 
Os sistemas de gestão possuem características poderosas que irão permitir a efetiva 
implementação dos melhores padrões ocupacionais.  
 
2.2 Protocolo DIAG 
É uma ferramenta para estruturar a atividade de diagnóstico, sendo utilizada uma metodologia 
de verificação de aspectos específicos junto a cada necessidade técnica e legal (NRs), através 
de questionários individualizados por assuntos, com pontuações atribuídas a cada item 
atendido, sendo que há um sistema de totalização e ponderação de pontuação, de forma a 
avaliar de forma diferenciada a  situação atualmente existente na empresa. 
Tal ferramenta chama-se DIAG - Sistema de Diagnóstico de Gestão em Segurança e Saúde 
Ocupacional.  
A deficiência observada no tema do DIAG, em pontos absolutos, é transformada na 
deficiência relativa, ou seja, é o percentual de não atendimento medido. Este percentual de 
não atendimento pode ser usado diretamente como indicador de prioridades para o gerente da 
área, que estabelecerá um Plano de Conformidade, cujo atendimento será medido por uma 
aplicação futura do DIAG, observando-se os avanços obtidos. 
 
2.3 Exemplo de DIAG 
A seguir apresentamos um exemplo parcial de DIAG. Observe-se que além do atendimento 
básico aos requisitos legais (NRs), são adicionados tópicos de boa prática técnica na questão. 
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DIAG - Folha de Campo 
 

NR 9 / PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 

ITEM 0 3 5 7 10 OBSERVAÇÕES 

1. A empresa já possui o documento base do 
PPRA? 

      

2. O documento base apresenta o 
planejamento anual com metas, prioridades 
e cronograma? 

      

3. No documento base há capítulos 
específicos e completos sobre a estratégia e 
a metodologia de ação? 

      

4. Estão definidos no documento base à 
forma de registro, manutenção e divulgação 
dos dados? O PPRA foi divulgado para 
todos os colaboradores? 

      

5. Está definida a periodicidade e a forma de 
avaliação de desempenho do programa? A 
periodicidade mínima para uma avaliação 
do desenvolvimento do PPRA é anual? 

      

6. O Documento - base foi apresentado a 
CIPA para discussão? 

      

7. No documento - base foi feito o completo 
reconhecimento dos riscos ambientais 
existentes na empresa? 

      

8. O reconhecimento de riscos e o 
planejamento de ações de avaliação estão 
baseados em grupos homogêneos de 
exposição/ funções?  

      

9. São buscadas medidas de controle na 
fonte e trajetória, antes da adoção de 
medidas de proteção junto ao indivíduo? 

      

10. É considerado o Nível de Ação para a 
determinação de ações específicas de 
avaliação e controle, além do previsto no 
item 9.3.6? 

      

TOTAL DE PONTOS DO DIAG 100 
PONTOS NÃO APLICÁVEIS  
TOTAL DE PONTOS VÁLIDOS  
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS  
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EXEMPLO 

DIAG 09 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE PARTIDA 
SETOR: Segurança do Trabalho                                                     DATA: 26/01/2005  
PESSOA CONTATADA: José Carlos dos Santos 

Item 0 3 5 7 10 Observações 

1. A empresa já possui o documento base do PPRA?     X 

Evidenciado a última 
revisão em 2003, e 

está sendo elaborada 
uma nova revisão em 

2005. 
2. O documento base apresenta o planejamento anual 
com metas, prioridades e cronograma? X     - 

3. No documento base há capítulos específicos e 
completos sobre a estratégia e a metodologia de ação?     X - 

4. Estão definidas no documento base à forma de 
registro, manutenção e divulgação dos dados? O 
PPRA foi divulgado para todos os colaboradores? 

X     - 

5. Está definida a periodicidade e a forma de 
avaliação de desempenho do programa? A 
periodicidade mínima para uma avaliação do 
desenvolvimento do PPRA  é anual? 

    X - 

6. O Documento base foi apresentado a CIPA para 
discussão?     X 

Evidenciado na ata de 
reunião de 

10/12/2004. 

7. No documento base foi feito o completo 
reconhecimento dos riscos ambientais existentes na 
empresa? 

   X  

Não foram 
encontradas 

atividades pertinentes 
a cada GHE, portanto 

não há clareza na 
associação dos riscos.

8. Os empregadores informam os trabalhadores de 
maneira apropriada e suficiente sobre os riscos 
ambientais que possam originar-se nos locais de 
trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou 
limitar tais riscos e proteger-se dos mesmos? 

 X    Está em fase de 
implementação 

9. O reconhecimento de riscos e o planejamento de 
ações de avaliação estão baseados em grupos 
homogêneos de exposição/ funções?  

X     - 

10. São buscadas medidas de controle na fonte e 
trajetória, antes da adoção de medidas de proteção 
junto ao indivíduo? 

    X - 

11. É considerado o Nível de Ação para a 
determinação de ações específicas de avaliação e 
controle, além do previsto no item 9.3.6? 

    X - 

12. A forma de monitoramento e sua periodicidade 
estão definidas?  X     Não há no documento 

estas definições. 
13. A direção da empresa está comprometida com a 
implementação do PPRA?       X - 
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Dentre os elementos do Sistema de Gestão, o primeiro e um dos mais importantes, como se 
pôde ver é o Diagnóstico de Situação de Partida, que passamos a expor, ao qual se aplica o 
DIAG. 

DIAG 09 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE PARTIDA 

PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 

 

Item 0 3 5 7 10 Observações 

14. O documento base é assinado por membro da alta 
direção do estabelecimento? X     - 

15. Os riscos ambientais são sistematicamente 
informados aos funcionários?     X - 

16. É garantida aos funcionários a possibilidade de 
interrupção da atividade caso haja situação de grave e 
iminente risco ambiental? 

    X - 

17. Há antecipação na análise de projetos de novas 
instalações, métodos ou processos de trabalho, ou de 
modificação dos já existentes, visando identificar os 
riscos potenciais e introduzir medidas de proteção 
para sua redução ou eliminação? 

X     - 

18. Existem procedimentos para verificação da 
eficácia de medidas de controle e dos EPIs? X     - 

19. As avaliações são realizadas dentro de uma 
estratégia de amostragem adequada, que permita 
considerar os grupos como estatisticamente 
controlados? 

X     - 

20. O PPRA é mantido por um período mínimo de 20 
anos?     X 

A empresa iniciou 
suas atividades a 
partir de 1998, 

mantendo desde 
1999 até apresente 

data todos os 
documentos. 

21. Na ocorrência de riscos ambientais nos locais de 
trabalho que coloquem em situação de grave e 
eminente risco um ou mais trabalhadores, os mesmos 
interrompem de imediato as suas atividades, 
comunicando aos supervisores hierárquico direto? 

 X    

A orientação existe 
somente para os 

funcionários 
próprios. 

 
Avaliação Máxima 

(a) 
Itens não Aplicáveis 

(b) 
Avaliação máxima real 

(c) 
Situação Atual 

(d) 
210 - 210 113 
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3. Metodologia de Aplicação 
A aplicação do DIAG pressupõe que o Protocolo completo seja aplicado em todas as áreas da 
empresa.    
A divisão de “domínios” de aplicação é mais bem concebida respeitando-se os respectivos 
domínios gerenciais. Subdivisões podem ser necessárias, para valorizar qualidades e/ou 
deficiências setoriais. 
A aplicação deve ser feita por pessoa com domínio técnico do respectivo protocolo.   Note-se 
que há DIAG “conceituais”, que avaliam estruturas, procedimentos e a forma de se gerenciar 
a SSO, assim como há DIAG “operacionais” (em sua maioria), onde se trata de constatar, em 
campo, aspectos concretos de atendimento.  
Todavia, mesmo os DIAG de campo excedem o simples atendimento a requisitos físicos,  mas 
devem poder retratar como uma normativa é aceita e implementada na vida operacional da 
empresa. Isto envolve atitudes, e, mais importante ainda, comportamento.  Esta é uma 
demanda importante ao avaliador do DIAG.   O que se faz e não apenas o que se declara que 
se faz, eis aí o que importa medir em muitos tópicos.  
O uso do DIAG pode ser feito com suporte metodológico ou de forma independente, devendo 
a empresa estabelecer sua interpretação e objetivos do diagnóstico. Não há nenhum 
impedimento para isto, desde que realizado com critério compatível com tais objetivos. 
O avaliador do DIAG pode ser uma pessoa envolvida com a implantação do SGSSO, que 
poderá também pertencer ao SESMT. Como já se falou, deve ser familiar com os aspectos que 
vai avaliar.  Como no DIAG há todos os temas ocupacionais, pode-se ter que recorrer a 
especialistas (também da empresa, sem embargo), na interpretação de quesitos e sua 
avaliação. 
Muitas vezes pode ser interessante que a avaliação seja feita realizada com suporte 
metodológico externo e por uma pessoa não portadora de eventuais viéses.  Esse suporte pode 
ser temporário, até que a empresa desenvolva uma rotina consistente.   O uso de suporte 
metodológico externo também favorece a repetibilidade e a estandardização da avaliação. 
 
Em suma, a forma de aplicação é dependente de vários fatores, que podemos recapitular: 
 uso dentro da implantação estruturada de um SGSSO;  
 uso dentro de um objetivo de auditoria corporativa, como suporte a diretrizes mais 

amplas; 
 uso como primeira verificação da situação de SGSSO, sem outras implicações; 
 uso em procedimentos de aquisição ou fusões empresariais. 

Estes e outros condicionantes irão definir a forma de aplicação própria de cada empresa, 
incluindo as rotinas técnico-administrativas, como cada área avaliada interage com a 
avaliação, a validação dos dados, ações a tomar, etc. 
 

4. Considerações Finais 
A apresentação do DIAG foi feita como uma ilustração do que pode ser um sistema de 
diagnóstico de ações de SSO, como um exemplo a ser eventualmente adaptado por quaisquer 
interessados. 
Pelo exposto, tais sistemas são de interesse hoje em dia, por várias razões que o DIAG 
compartilha especialmente, e que podem ser enumeradas facilmente: 
 Permite uma visão geral e estruturada do desempenho de SSO; 
 Subsidia decisões gerenciais; 
 Dá a partida na implementação de SGSSO; 
 Oferece mais que uma sistemática, dando uma auditagem de CONTEÚDO técnico-legal, 

o que excede o tradicional suporte dos Sistemas de Gestão, que enfatiza apenas o 
formalismo da gestão; 
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DIAGNÓSTICO DA 
SITUAÇÃO DE PARTIDA

 
 

POLÍTICA DE SSO 

 
   

PLANEJAMENTO 

 
 

IMPLEMENTAÇÃO E 
 

OPERAÇÃO 

 
 

VERIFICAÇÕES E 
AÇÕES CORRETIVAS 

 
REVISÃO 

GERENCIAL 

• É um instrumento de aperfeiçoamento técnico da empresa e de seus profissionais. 
 
O DIAG possui uma abordagem geral, porém pode ser desenvolvido de forma específica para 
determinados ramos empresariais, privilegiando seus riscos mais críticos e dando melhor 
direcionamento à gestão. 
 

5. Anexos 
 

5.1 Elementos do Sistema de Gestão de SSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Entende-se que os elementos sofrerão um processo contínuo de revisão, dentro do 
conceito de melhoria contínua, tendente ao seu aperfeiçoamento e à minimização de todas as 
não conformidades em segurança e saúde ocupacional.  

MELHORIA 
CONTÍNUA
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5.2 Escala de Pontuação 

CONCEITO PONTOS Situação da questão auditadas 

Em plena conformidade 10 Totalmente implantado e totalmente efetivo 
Implantação em           
bom andamento 7 Satisfatoriamente implantado e efetivo, com 

ligeiras imperfeições. 

Insuficiente 5 Implantado, mas não satisfatoriamente. 

Inadequado 3 Só parcialmente em execução. Resultados 
não satisfatórios 

Não conformidade         
absoluta ao item 0 Nada desenvolvido na questão 

 
Nota: todos os conceitos, exceto o primeiro, deveriam ser considerados como "não conformidades". 
Embora este deva ser um conceito dual (a conformidade existe ou não), é desejável que exista uma 
gradação, como forma de estímulo ao progresso nas questões auditadas. 
 
5.3 Totalização de Pontos 
Os pontos dos DIAG são totalizados em uma tabela de apuração mostrada abaixo e a seguir 
explanada: 

QUADRO DE AVALIAÇÃO 

PROTOCOLO 
DIAG 

Avaliação 
Máxima 

(a) 

Pontos 
não 

Aplicáveis
(b) 

Avaliação 
máxima 

real 
(c) 

Situação 
Atual 

(d) 

Deficiência 
absoluta 

(e) 

Deficiência 
Percentual 

(f) 

Prioridade
(g) 

Política de 
Segurança 

       

NR-1        
NR-2        
-        
-        
-        
-        
DIAG EXCEL        
GERAL 
DIAG 

       

 
sendo:  

c = a - b e = c - d f = e/c (%) 
Nota: A forma de resposta de cada questão já indicará sua pontuação.Acima podemos observar o 
quadro de totalização de pontos, onde cada DIAG realizado será anotado. São feitas correções 
para pontos não aplicáveis, sendo o total máximo real cotejado com a pontuação obtida 
(situação atual).   
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5.4 Exemplo de Avaliação dos Resultados 

Protocolo 
DIAG 

Avaliaçã
o 

Máxima 
(a) 

Pontos 
não 

Aplicáveis 
(b) 

Avaliação 
máxima 

real        
(c) 

Situação 
Atual     

(d) 

Deficiência 
absoluta     

(e) 

Deficiência 
Percentual 

(f) 

DIAG-01 70 - 70 37 33 47,1 
DIAG-02 20 - 20 0 20 100 
DIAG-03 30 - 30 8 22 73,3 
DIAG-04 90 10 80 74 6 7,5 
DIAG-05 210 10 200 147 53 26,5 
DIAG-06 140 - 140 87 53 37,9 
DIAG-07 130 - 130 127 3 2,3 
DIAG-08 90 - 90 80 10 11,1 
DIAG-09 200 - 200 113 87 43,5 
DIAG-10 360 10 350 222 128 36,6 
DIAG-11 240 60 180 104 76 42,2 
DIAG-12 200 40 160 101 59 36,9 
DIAG-13 140 30 110 107 3 2,7 
DIAG-14 80 - 80 25 55 68,8 
DIAG-15 200 40 160 78 82 51,2 
DIAG-16 20 20 - - - - 
DIAG-17 350 110 240 210 30 12,5 
DIAG-18 330 40 290 197 93 32,1 
DIAG-19 340 10 330 238 92 27,9 
DIAG-20 30 - 30 30 0 0,0 
DIAG-21 40 10 30 12 18 60,0 
DIAG-22 30 30 - - - - 
DIAG-23 150 10 140 107 33 23,6 
DIAG-24 80 - 80 70 10 12,5 
DIAG-25 40 40 - - - - 
DIAG-26 60 10 50 42 8 16,0 
DIAG-27 40 - 40 28 12 30,0 
DIAG-25 40 40 - - - - 
DIAG-26 60 10 50 42 8 16,0 
DIAG-27 40 - 40 28 12 30,0 
DIAG-28 40 - 40 20 20 50,0 
DIAG-29 40 - 40 33 7 17,5 
DIAG-30 80 10 70 53 17 24,3 
DIAG-31 60 - 60 47 13 21,7 
DIAG-32 10 - 10 5 5 50,0 
DIAG-33 50 - 50 35 15 30,0 
DIAG-34 20 - 20 10 10 50,0 
DIAG-35 20 - 20 20 0 0,0 
DIAG-36 10 - 10 7 3 30,0 

DIAG 
GERAL 4040 490 3550 2474 1076 30,3 
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