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SOBRE REALENGO... 

 Realengo é um bairro da zona oeste, com cerca de 180 mil habitantes. 

    Em Realengo a taxa de natalidade dos jovens é alta e a de mortalidade baixa. 

    Em idosos e adultos temos uma taxa de mortalidade alta entre os homens e média 

entre as mulheres. 

    No geral, a expectativa de vida é alta e em relação a região administrativa baixa.  

    Nos últimos anos a taxa de natalidade vem diminuindo em comparação aos anos 

anteriores, devido a conscientização do uso de preservativos, como: 

Anticoncepcionais, Pílula do dia seguinte e Camisinhas. 

 Já a de mortalidade entre os homens é alta, por conta da falta de “Cuidados” e do 

pouco acompanhamento médico (Principalmente de Urologista), e envolvimento 

com Traficantes, Drogas e etc...... 
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