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Análise da pirâmide do meu bairro 

 A taxa de natalidade é média/baixa e a taxa de 
mortalidade infantil/juvenil é baixa. Em Vila Valqueire 
constantemente há campanhas de vacinação infantil, e saneamento 
básico de qualidade. Porém, em Vila Valqueire não há hospitais de 
emergência, apenas o Hospital da Criança, que realiza transplantes 
e quimioterapia para crianças com câncer.  

 A taxa de mortalidade adulta é média, a população tende a 
falecer entre 55 a 65 anos. A PEA não predomina a pirâmide, e a 
taxa de dependência é mediana.  

 A expectativa de vida no meu bairro é muito baixa, e as 
mulheres tendem a viver mais que os homens. Muitas vezes isso 
acontece porque os homens trabalham durante mais anos que as 
mulheres e isso acaba os desgastando e comprometendo a sua 
qualidade de vida, o que resulta em problemas de saúde e um 
envelhecimento precoce. Se as pessoas mais velhas tivessem acesso a 
mais atividades saudáveis e unidades de pronto- atendimento, talvez 
a expectativa de vida fosse maior. 



Comparando as duas pirâmides 

As duas pirâmides não seguem o mesmo padrão. Na 

pirâmide da região administrativa, há pouquíssimos 

idosos em relação a população. Os jovens e a PEA  

são maioria em Jacarepaguá.  

Na região administrativa e no bairro, as mulheres 

possuem uma expectativa de vida maior do que os 

homens. Porém, a idade predominante no meu bairro 

é entre 45 e 54 anos, e na região administrativa a 

idade predominante é entre 25 e 34 anos. 
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