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Origem dos dados 

Os dados disponíveis são provenientes de estimativas realizadas pela Ministério da Saúde/Secretaria de 

Vigilância à Saúde/DASNT/CGIAE e adotadas pela SES-RJ, conforme Deliberação CIB-RJ nº 6.250 de 10 de 
Setembro de 2020. 

 

 

Descrição das variáveis disponíveis para tabulação 

Estão aqui disponíveis diversos indicadores demográficos, conforme estabelecidos pela Rede Interagencial 

de Informações para a Saúde – RIPSA. 

Nota: Internacionalmente, a população idosa para indicadores demográficas é definida como sendo a 

população de 65 anos ou mais, e a população potencialmente produtiva como sendo a população de 15 a 64 

anos. A legislação brasileira define como idosos as pessoas de 60 anos ou mais de idade provocando a 

alteração na definição das faixas etárias citadas. 



Razão de sexos 

Número de homens para cada grupo de 100 mulheres, na população residente em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado. 

Proporção de menores de 5 anos de idade na população 

Percentual de pessoas com menos de cinco anos de idade, na população total residente em determinado 

espaço geográfico, no ano considerado. 

Proporção de idosos na população 

Percentual de pessoas com 60 e mais anos de idade, na população total residente em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado. 

Índice de envelhecimento 

Número de pessoas de 60 e mais anos de idade, para cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade, na 

população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado 

Razão de dependência 

Razão entre o segmento etário da população definido como economicamente dependente (os menores de 

15 anos de idade e os de 60 e mais anos de idade) e o segmento etário potencialmente produtivo (entre 15 

e 59 anos de idade), na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

Razão de dependência (jovens) 

Razão entre o segmento etário da população jovem definido como economicamente dependente (os 

menores de 15 anos de idade) e o segmento etário potencialmente produtivo (entre 15 e 59 anos de idade), 

na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

Razão de dependência (idosos) 

Razão entre o segmento etário da população idosa definido como economicamente dependente (os de 60 e 

mais anos de idade) e o segmento etário potencialmente produtivo (entre 15 e 59 anos de idade), na 

população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

Distribuição da população (em relação à coluna)  
Distribuição da população (em relação à linha) 

Percentual da população em relação ao total da coluna ou da linha, respectivamente. 

Exemplo: Se a tabela contiver nas linhas o município e nas colunas a faixa etária, no primeiro caso o 

percentual será calculado em relação ao total dos municípios para cada faixa etária; no segundo, o percentual 

será calculado em relação ao total da população de cada município. 

População estimada 

Estimativas anuais de população para os municípios, desagregadas por sexo e idade, para o período de 2000 
a 2020, efetuadas por estudo patrocinado pelo Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância à Saúde, 
baseadas nas Projeções da População 2018 do IBGE; 



Para mais detalhes sobre a metodologia utilizada, veja as Notas Técnicas publicadas no Ministério da 
Saúde/Datasus. 

Seleções Disponíveis 

Ano 

Ano de referência (2000-2021). 

Município, Região de saúde, Região de Governo, Microrregião do IBGE 

Local de residência. 

Sexo 

Masculino ou feminino 

Faixa etária A 

Faixa etária da população, em grupos de 5 em 5 anos: 

• 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, ..., 75 a 79 anos, 80 anos e mais 

• ~Idade ignorada 

Faixa etária B 

Faixa etária da população, em grupos de 10 em 10 anos a partir de 20 anos:: 

• 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos 

• 20 a 29 anos, 30 a 39 anos,  ..., 70 a 79 anos, 80 anos e mais 

• ~Idade ignorada 

 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/POPSVS/NT-POPULACAO-RESIDENTE-2000-2020.PDF

