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Origem dos dados 

Os dados de nascidos vivos disponíveis são oriundos do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
(SINASC), sistema este gerido pelo Departamento de Análise de Situação de Saúde, da Secretaria de 
Vigilância em Saúde, em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 

As Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde coletam as Declarações de Nascidos Vivos (DN) dos 
cartórios e estabelecimentos de saúde e entram no SINASC as informações nelas contidas. 

 Descrição dos indicadores disponíveis para tabulação 

Observações: 

• A informação de município refere-se ao município de residência da mãe. 

• Para comparar taxas entre populações de composição etária distinta, recomenda-se a prévia 
padronização de suas estruturas. As taxas padronizadas, não apresentadas aqui, devem ser utilizadas 
apenas para análises comparativas. 

• Para municípios de pequeno porte, as taxas podem flutuar muito, devido ao pequeno número de 
ocorrências de nascidos vivos. Recomenda-se, nestes casos, analisá-las agregando-se vários anos 
e/ou segundo o número absoluto de nascidos vivos. 

• As taxas apresentadas para o município ignorado/não preenchido devem ser desprezadas, mas 
compõem as taxas para o estado. 

Taxa bruta de natalidade 

Número de nascidos vivos, por mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, 
no ano considerado. 

Nascidos Vivos 

Número de nascidos vivos de mães residentes. 

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/nascidos-vivos
http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/nascidos-vivos
http://portalms.saude.gov.br/svs
http://portalms.saude.gov.br/svs


População residente 

População residente no ano de referência. 

As estimativas da população brasileira utilizadas são as definidas em deliberações da CIB, e estão 
disponíveis na página de Dados Demográficos. 

Seleções Disponíveis 

Município, Região de Saúde, Região de Governo e Microrregião IBGE de residência 

Local de residência da mãe. 

Ano 

Ano de ocorrência do óbito e do nascimento. 

https://www.saude.rj.gov.br/informacao-sus/dados-sus/2019/01/dados-demograficos

