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 A taxa de natalidade entre crianças e jovens (até aos 19 anos) é 
alta, ou seja, a mortalidade entre eles é bem baixa.  Fatores que 
justificam  essas taxas :  

 -Geralmente, quando a criança é menor, os responsáveis tendem a 
ter um cuidado maior com os seus filhos: 

 - Dão as vacinas nos primeiros meses de vida; 

 - Quando ainda são bebês ficam a maior parte do tempo em casa; 

 - Os jovens tem uma imunidade mais alta; 

A taxa de mortalidade entre pessoas de 20 a 54 também é bem 
baixa.  A partir dos 55 anos a taxa de mortalidade começa a 
aumentar.  E de 60 anos para cima, as taxas de mortalidade é bem 
alta. 

    



 No topo da pirâmide, a expectativa de vida é bem baixa, 
principalmente entre homens. As mulheres tendem a se cuidar mais 
que os homens. Se houvessem médicos melhores, se os idosos se 
cuidassem mais, se eles tivessem mais oportunidades, etc, as taxas 
poderiam aumentar. 
A taxa de mortalidade entre pessoas de 20 a 54 também é bem 
baixa.  A partir dos 55 anos a taxa de mortalidade começa a 
aumentar.  E de 60 anos para cima, as taxas de mortalidade é bem 
alta. 
 No topo da pirâmide, a expectativa de vida é bem baixa, 
principalmente entre homens. As mulheres tendem a se cuidar mais 
que os homens.  
- Médicos melhores; 
- Hospitais com mais qualidade; 
- Se eles se cuidassem mais;  
- Se eles tivessem uma disponibilidade maior de medicamentos na 
rede pública; 



 As duas pirâmides (do bairro e da RA) seguem os mesmos padrões. 

Não há praticamente nenhuma diferença.  

- O corpo das pirâmides tem uma alta natalidade e uma baixa 
mortalidade; 

- O topo das pirâmides apresentam uma alta mortalidade e uma 
baixa natalidade; 

- A partir dos 55 anos, as taxas de mortalidade começam a 
aumentar; 



  Dados da planilha disponível em: 

http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/2974_pop%
20residente%20por%20grupos%20de%20idade%20e%20sexo_a
p_ra_bairro_2000_2010.XLS  

 Site Armazenzinho - 
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/ 

 Verbete da Wikipédia - 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pirâmide_etária 
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