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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 

População estimada 

Estimativas anuais de população para os municípios, desagregadas por sexo e idade, para o período de 2000 
a 2021, efetuadas por estudo patrocinado pelo Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância à Saúde, 
baseadas nas Projeções da População 2018 do IBGE. 

Nota: Para os indicadores da Pactuação Interfederativa do SUS, a SES-RJ adotou, para o ano de 2021, a 
população de 2020, devido à indisponibilidade da população de 2021 à época da pactuação. 

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 

Faixa etária ano a ano 

Faixa etária ano a ano: menor de 1 ano, 1 ano, 2 anos, ... 79 anos, 80 anos e mais 

 


