
Telefonia Celular Móvel e Saúde
Renato M.E. Sabbatini, PhD

Em todo o mundo tem ocorrido uma sensível preocupação com respeito ao enorme
aumento do uso de telefonia móvel celular (atualmente existem cerca de 2 bilhões de
usuários mundialmente, e cerca de 90 milhões no Brasil). Isto tem ocorrido porque o
sistema de telefonia celular utiliza ondas eletromagnéticas na faixa das micro-ondas. Estas
preocupações induziram a realização de um grande número de pesquisas científicas, tanto
epidemiológicas quanto experimentais, em animais e seres humanos.

Os resultados, até agora, têm indicado, e existe um consenso internacional bem
estabelecido entre os pesquisadores, de que não existe uma associação significativa entre a
exposição à esta radiação e os danos à saúde humana a curto e médio prazo. Do ponto de
vista da biofísica, os niveis de energia depositados por micro-ondas na faixa usada pelas
comunicações móveis (900 MHz a 2 GHz) são extremamente baixas e não têm potência
suficiente para quebrar ligações químicas em moléculas e não provocam a ionização
intracelular, tal como acontece com os raios-x, radioatividade (raios alfa, beta e gama) e
outras radiações dita ionizantes. Além disso, como o comprimento das micro-ondas é
relativamente longo (1 a 20 cm), elas não interagem com as estruturas celulares
microscópicas, como os cromossomos. O único efeito biológico documentado das micro-
ondas é o aquecimento (aumento de temperatura), e esta tem sido a base dos padrões de
segurança definidos mundialmente para a emissão e exposição de seres humanos a este tipo
de radiação eletromagnética. Nos níveis extremamente baixos produzidos pelas estações
rádio-base (antenas), mesmo esse grau de aquecimento está muito abaixo dos níveis
considerados seguros e que poderiam interferir com funções corporais.

Portanto, muitas entidades e comissões de especialistas em nível nacional e internacional,
após revisarem a totalidade das publicações científicas de qualidade sobre este tema na
última década, tais como a Organização Mundial de Saúde (atualmente com uma base de
mais de 1.700 estudos revisados pelos seus pares) concluiram que não existe evidência
convincente de que hajam efeitos danosos sobre a saúde deste tipo de radiação não
ionizante.
Os possiveis efeitos da telefonia celular sobre a saúde pode ser sumarizada como podendo
ocorrer em três niveis:

• Riscos dos telefones celulares
• Riscos das estações rádio-base
• Riscos indiretos à saúde

Riscos para a Saúde dos Telefones Celulares
Parte das ondas de rádio emitidas por um telefone celular portátil são absorvidas pela
cabeça humana. A radiação emitida por um telefone GSM, por exemplo, pode ter uma
potência de cerca de até 2 watts. Os antigos telefones celulares analógicos (parcialmente em
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desuso atualmente) tinham uma emissão mais intensa, de cerca de 3,6 watts, assim como as
unidades instaladas em veículos. Outras tecnologias móveis, como CDMA e TDMA têm
atualmente níveis mais baixos de radiação, abaixo de 1 watt. Em alguns sistemas, o telefone
celular e a estação radio-base verificam a qualidade da recepção regularmente, bem como a
intensidade do sinal, de modo que a potência de transmissão é aumentada ou diminuida
automaticamente, dentro de certos limites, tais como dentro de edifícios, de veículos, etc.

As bases físicas para potenciais interações biológicas das micro-ondas podem ser
categorizadas em dois tipos:

• Efeitos térmicos
• Efeitos não térmicos

Efeitos Térmicos

O efeito mais bem conhecido da radiação de microondas é o aquecimento dielétrico, pelo
qual qualquer material dielétrico (como tecidos orgânicos) é aquecido por meio de rotações
de moléculas polares induzidas pelo campo eletromagnético. No caso de uma pessoa que
usa um telefone celular, o efeito de aquecimento acontece apenas na superficie da cabeça,
levando a sua temperatura a aumentar uma fração pequena de grau. O nível de aumento de
temperatura é bem menor do que o que ocorre, por exemplo, pela incidência de radiação
solar (em um dia de sol intenso, nossa cabeça desprotegida recebe 1000 W por kg,
enquanto que um telefone celular emite 100 vezes menos). Alem disso, a circulação
sangüínea facilmente dispersa o calor em excesso, aumentando instantaneamente o fluxo
sanguineo, em um mecanismo totalmente automático e bastante rápido. Algumas partes da
cabeça, como a córnea, não tem esse mecanismo de regulação do calor de forma tão rápida,
de modo que uma das preocupações é que o aquecimento possa causar cataratas, que há um
certo tempo se conhece como sendo uma doença ocupacional de engenheiros que trabalham
com transmissores de rádio de alta potência. Devido à baixa potência de emissão dos
celulares, no entanto, nunca foram relatadas alterações da córnea em usuários de celulares.

Tem sido alegado que outras partes da cabeça podem ser mais sensíveis ao dano devido ao
aumento da temperatura, particularmente as estruturas anatômicas com vascularização
pequena, como fibras nervosas.. Neste sentido, uma equipe científica sueca do Instituto
Karolinska (Lonn, Ahlbom, Hall and Feychting) sugeriu que o uso contínuo de um telefone
móvel por mais de uma década pode levar a um pequeno aumento da incidência de um tipo
de tumor benigno do cérebro chamado neuroma acústico. O estudo foi criticado, no entanto,
por ter alguns problemas metodológicos sérios e baixa confiabilidade dos dados. O risco
relativo é pequeno (1.5), e não é estatisticamente significativo, principalmente se for
comparado ao de outros agentes carcinogênicos (o fumo por exemplo, que tem um risco
relativo de 9 para câncer das vias aéreas e pulmões).

Efeitos não térmicos

Existem alguns estudos, no entando que apontam para um possível efeito "não térmico" de
radiação de micro-ondas fracas sobre tecidos biologicos in-vitro, incluindo o crescimento

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


de certos tumores, a permeabilidade da barreira hematoencefálica, o dano a DNA e outros,
que poderia sugerir efeitos adversos sobre a saúde em seres humanos. Estas pesquisas
sofrem de vários problemas metodológicos e da dificuldade de generalizar os resultados
para seres humanos, e os efeitos permanecem sem explicação científica plausível, e se
existem, seus mecanismos são desconhecidos.

Em dezembro de 2004, um estudo europeu chamado REFLEX, que envolveu 12
laboratórios de pesquisa em vários países demonstrou evidência de dano ao DNA celular
em culturas in-vitro, quando submetidas a um campo de 0,3 a 2 W/kg (dentro dos limites,
portanto, de segurança de telefones celulares, que é, como vimos de 0,2 a 1 W/kg. Foram
constatadas também indicações, mas não evidência rigorosa, de outras mudanças celulares,
incluindo dano a cromossomos, alteração nas atividades de certos genes e um aumento na
taxa de divisão celulares. Os efeitos foram denominados de não térmicos por seus autores,
pois a temperatura das culturas pareceu não variar no estudo. Os resultados desse estudo, no
entanto, são contrários e não foram confirmados por centenas de outros estudos anteriores
que nunca conseguiram demonstrar um dano ao DNA, inclusive um estudo pioneiro feito
pela Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP em colaboração com o Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento em Campinas, São Paulo, Brasil.

De acordo com uma revisão recente publicada em 2004 pelo National Radiation Protection
Board do Reino Unido, "os efeitos relatados pelo projeto REFLEX não parecem ter sido
consistentes. De maneira geral, essas inconsistências sugerem que as respostas observadas
não são fortes, e a significância fisiológica e relevância biológica de algumas das mudanças
relatadas foi questionada pelos próprios autores do estudo ("tomadas em conjunto, os
resultados do projeto REFLEX por terem sido obtidas exclusivamente em estudos in-vitro,
não são portanto adequadas para a conclusão que a exposição a níveis abaixos dos limites
de segurança de radiação eletromagnética de radio causem um risco de saúde para as
pessoas"). Um comentário por Boulder (2005) questiona esses resultados também, pois é
possivel que sejam resultados falso-positivos, que em estudos de genotoxicidade celular
chegam a ser de 20%),

Boa parte dos chamados efeitos não térmicos (que permanecem inexplicados pela física e
pela quimica, e portanto são misteriosos) poderiam ser explicados facilmente como sendo
respostas celulares normais ao aumento da temperatura, conforme argumentou o insigne
biologo molecular alemão Roland Glaser. As celulas dispõe de um conjunto completo de
proteinas termorreceptoras, que sinalizam para uma cascata de mensageiros intracelulares o
aumento de temperatura. A consequente resposta de defesa mobiliza várias vias
metabólicas, expressões de genes específicos, produção de enzimas e outras proteinas de
choque de calor, que protegem a célula contra a morte causada pelo calor. Portanto, os
efeitos observados por estes trabalhos são respostas perfeitamente normais e fisiológicas.

Outro possivel efeito não-térmico poderia ser o causado pelos pulsos de baixa frequencia
utilizada pelos celulares . Essas baixas frequencais são similares às das oscilações do
cérebro humano, especificamente as ondas alfa e beta do eletroencefalograma.
Teoricamente isso poderia provocar ressonâncias na comunicação entre neuronios, tais
como a que acontecem com a epilepsia fotossensitiva em individuos predispostos. No
entanto, não existem resultados experimentais que corroborem essa asserção.
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Diversos relatórios elaborados por comissões e grupos de especialistas tanto em nivel
nacional quanto internacional nos ultimos 3 anos, examinaram a evidência cientifica obtida
até agora sobre os efeitos deletérios da radiação emitida pelos aparelhos celulares. Por
exemplo:

AGNIR REPORT 2003: "De maneira geral a evidência a favor de efeitos de campos de
RF sobre funções cognitivas humanas é inconsistente e inconclusiva. A evidência biológica
sugere que os campos de RF não causem mutações ou iniciem ou promovam formação de
tumores, e que a evidência epidemiológica e maneira geral não sugere associação causal
entre a exposição à campos de RF, em particular a emitida por aparelhos móveis, e o risco
de câncer. A exposição das pessoas que moram próximas a estações radio-base de telefonia
celular são extremamente baixas e a evidência sugere que é muito improvável que elas
venham a colocar um risco para a saúde"

SWEDISH RADIATION PROTECTION AUTHORITY REPORT 2002: "Nenhuma
associação significativa foi observada nos estudos epidemiológicos analizados, entre a
incidência combinada de todos os tumores cerebrais e o uso de telefones celulares, com
riscos relativos variando entre 0,9 a 1,3. A análise dos vários subgrupos tampouco mostrou
padrões consistentes de risco aumentado. Foi considerado que não é biologicamente
plausível que a exposição aos campos de RF aumente o risco de câncer. Os estudos
conduzidos até agora excluem com um razoável grau de certeza que os telefones celulares
causem câncer."

Efeitos Biológicos vs. Efeitos sobre a Saúde

Ao se analizar os efeitos documentados de qualquer tipo de agente físico ou quimico sobre
sistemas biológicos, particularmente os que são realizados in vitro e com celulas em
cultura, que eles não se traduzem automaticamente em efeitos significativos sobre a saúde
de organismos complexos, pois uma série de mecanismos de defesa, imunes (celulares e
humorais) bem como mecanismos homeostáticos garantem proteção a curto e longo prazo.
Por exemplo, sabe-se que ocorre uma mutação em cada 100 ciclos de reprodução celular no
ser humano (cerca de 1 em cada 200 cromossomas), geralmente devido a um erro de cópia,
ou alteração química (inversões e transversões das bases purinicas e piramidinicas). Cerca
de 50 bilhões de células são renovadas diariamente em nosso corpo, por isso a taxa de
mutações espontâneas é gigantesca. Felizmente, graças a genes supressores de tumores, e
mecanismos de reparo do DNA existentes nas células normais, praticamente 100% dessas
células defeituosas são reparadas ou morrem (apoptose celular) e são eliminadas pelos
macrófagos. São necessárias muitas mutações em vários pontos do genoma celular para que
uma célula se transforme em maligna e inicie a proliferação descontrolada tipica de uma
neoplasia, e este evento é muito raro. Esta é a razão porque a nossa exposição constante à
radiação ionizante (cerca de 200 milirems por ano, o nivel que causa doenças é 1000 vezes
maior), tais como ao conteudo de radiação eletromagnética solar (ultravioleta UVA e
UVB), radiação ionizante de fundo por elementos radiativos existentes naturalmente na
crosta terrestre, raios cósmicos, etc., tornariam a vida humana impossível.
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Estudos Animais vs Humanos

Outro grande perigo quanto à generalização de pesquisas experimentais com animais para
os seres humanos é que nem sempre ela é fácil ou direta. Muitas espécies animais diferem
radicalmente quanto à sua sensitividade à radiação. Por exemplo, insetos que rastejam na
superficie da terra (tais como as baratas) são notoriamente resistentes à radiação ionizante,
provavelmente porque eles vivem em contato com a radiação do solo. Ratos e outros
mamíferos que vivem em tocas são mais sensíveis à radiação não ionizante, justamente
porque durante todas suas vidas eles são protegidos dela (a maior fonte de radiação não
ionizante natural é o sol). Células que estão fora do corpo podem ter comportamentos muito
diferentes com relação à sua sensitividade em relação a agentes externos (pois são
protegidas dentro do corpo, normalmente). Animais com crânios mais finos são mais
expostos do que os que têm cranios mais espessos, como os seres humanos, e assim por
diante. Portanto, os relatórios de resultados positivos usando preparações animais e in-
vritro devem ser analizadas com grande cautela.

Síndrome de Hipesensitividade Eletromagnética

Muitos usuários de telefones móveis têm relatado vários sintomas inespecíficos durante e
após seu uso, tais como sensações de queimação ou de picadas na pele da cabeça e das
extremidades, fadiga, distúrbios de sono, tontura, perda de atenção e concentração,
alterações no tempo de reação e memória, cefaléias, mal-estar, taquicardis e distúrbios da
digestão. Alguns pesquisadores, implicando uma relação causal, acham que esta síndrome é
uma nova entidade diagnóstica, ao qual chamaram de eletrosensitividade. A Organização
Mundial de Saúde prefere denominá-la de intolerância ambiental idiopática, de modo a
evitar a implicação de que o campo eletromagnético seja visto como a sua causa. Esta
entidade é bastante controversa, porque embora seja identificada de maneira firme pelos
pacientes que afirmam sofrer da mesma, em muitos casos de forma tão extrema que passam
a evitar o uso de celulares, até agora ela não pode ser reconhecida como sendo uma
entidade realmente existente, pela maioria dos pesquisadores médicos.

Duas revisões recentes da literatura sobre o tema, uma que recenseou 13 publicações em
2003 e 2004, e outra que recenseou 31 artigos publicados antes de 2004, concluiram que
não existe evidência científica para uma relação causal entre os agrupamentos relatados de
sintomas e a exposição à radiação eletromagnética usada em celulares bem abaixo do
padrão de segurança. Uma reunião de trabalho realizada pela OMS em Praga, em 2004
chegou às mesmas conclusões, ou seja, que 1) os sintomas relatados são muito
inespecíficos e poderiam ter outras causas; 2) não foi observada uma relação de causa-
efeito entre exposição e sintoma; 3) os pacientes que manifestam estes sintomas deveriam
ser examinados em busca de explicações alternativas, incluindo as causas psicológicas e
psiquiátricas (uma vez que elas são manifestações típicas do estresse e outras somatizações
e causas psicossomáticas). e que o ambiente onde eles trabalham e vivem deveriam ser
avaliadas de modo a descobrir outros fatores que poderiam explicar melhor os sintomas, e
4) a redução dos limites e segurança (niveis de SAR) para os telefones não afetaria essa
situação.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Riscos de Saúde das Estações Rádio-Base
Outra área de preocupação acerda dos efeitos sobre a saúde da população tem sido a
radiação eletromagnética emitida pelas estações rádio-base (as antenas que se comunicam
com os telefones celulares), porque, em contraste com os telefones móveis, ela é emitida
continuamente. No entanto, devido à atenuação da potência do sinal em proporção ao
quadrado da distância, as intensidades de campo caem rapidamente com a distância do topo
da antena, A intensidade das ondas eletromagnéticas de uma antena típica, de 15 a 20 m de
altura, é de apenas 0,02 miliwatts por centímetro quadrado na altura do chão, e cai para 500
vezes menos a distâncias de 30 a 40 metros da antena. A esta distância, os níveis de
radiação são tão baixos que seria extremamente improvável ocorrerem interações
biológicas.

A medida em que a tecnologia e o grau de cobertura da rede de telefonia celular aumentam,
o número de torres tem crescido enormemente em muitas cidades, sendo que as empresas
que competem entre si nem sempre fazem um esforço no sentido de compartilhar as torres.
A ultima tendência mundial tem sido a implementação de redes de telefonia celular de
terceira geração (3G), que utilizam freqüências maiores, célular muito menores, e portanto
têm se multiplicado muito. Mesmo na Europa, isso tem causado protestos da população,
com eventos como a destruição de ERBs, ataque às equipes de instalação, passeatas e
demonstrações próximas a hospitais e escolas, etc. No Brasil isto tem ocorrido também,
refletindo-se na aprovação de leis municipais extremamente restritivas quanto à instalação
de novas antenas, observância a distâncias mínicas, obrigatoriedade de estudos de impacto
ambiental, revolta de comunidades contra novas antenas, etc.

Curiosamente, muitas medidas e experimentos demostraram que os níveis de potência de
transmissão são bastante mais baixos do que as antenas de sistemas de segunda geração,
com apenas 3 watts, em média (pois as células são menores). Geometrias de microcélulas
(instaladas dentro de cada andar de prédios grandes, por exemplo, ou dentro de túneis,
shopping centers, etc. estão diminuindo ainda mais as potências de transmissão, diminuido
assim qualquer risco que possa existir. No Brasil e no mundo, até mesmo muitos hospitais
têm solicitado a instalação de microcélulas em seu interior, com o objetivo de facilitar o
acesso à grande densidade de aparelhos usados por médicos, outros profissionais de saúde e
pacientes; sem que isso tenha visto como sendo prejudicial.

Um dos conceitos errôneos mantidos por legisladores, jornalistas e autoridades, é que a
adição de mais e mais antenas inevitavelmente levarão a um aumento da radiação total a
atingir a população. Na realidade, é exatamente o contrário, a potência efetiva irradiada
diminui devido à interferência de uma antena sobre as que estão mais próximas, pois as
ERBs criam padrões de interferência, em regiões onde os sinais se somam (em fase) ou
cancelam (fora de fase). A maior densidade das antenas celulares resultam em competição
das operadoras por site e soluções mais complicadas para manter o nivel do sinal.

Outra suposição errônea da população é de que as antenas "rooftop" (no teto de prédios, ao
invés de sua fixação em torres autoportantes) podem apresentar maiores riscos à saúde. Na
verdade. a curva de distribuição de potência de RF dessas antenas mostra que a mesma é
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mínima, quase zero, na base da antena, pois o feixe é direcional no sentido horizontal, e a
intensidade começa a aumentar apenas a 10 ou 20 metros da antena. Além disso as grossa
lages de concreto do teto dos prédios é um isolamento extremamente eficiente da
propagação para os andares logo abaixo.

Com relação ao possivel efeito das radiações de ERBs, existem poucos estudos
epidemiológicos bem conduzidos, confiáveis e de longo prazo. Para cada resultado positivo
publicado existem muitos outros que não mostram nenhum efeito. Estes estudos são muito
dificeis e custosos de se realizar, e são pouco confiáveis devido aos problemas
metodológicos que os afetam, tais como viés de memória (os sujeitos do estudo são
solicitados a relatar eventos passados como problemas de saúde, com uma precisão
impossível e muito pouco confiável) e problemas de planejamento estatístico, tais como
ausência de grupos de controle, aleatorização das amostras e efetividade de cegamento dos
grupos (evidentemente é impossível impedir que os moradores saibam que estão proximos
a ERBs, e isso tende a influenciar de forma subjetiva os problemas relatados por eles,
principalmente se eles acreditarem na possibilidade de um efeito).

Em análises retrospectivas da evidência epidemiológica, diversos grupos nacionais e
internacionais de especialistas têm opinado que não existe causa de preocupação com
respeito aos efeitos das ERBs sobre a saúde humana. Por exemplo:

ICNIRP STANDING COMMITEE ON EPIDEMIOLOGY, 2004: O relatório revisou
os riscos de câncer, doenças cardiovasculares, efeitos danosos sobre a gravidez, formação
de cataratas e outros, associados com a exposição á campos de radiofrequencia no trabalho.
Ele revisou também o risco de leucemia em populações que vivem perto de ERBs e antenas
de difusão de rádio e TV, bem como os riscos de câncer cerebral e neuromas acústicos em
usuarios de telefones celulares. O relatório concluiu que a pesquisa realizada até o
momento não dá nenhuma evidência consistente ou convincente de uma relação causal
entre exposição constante à RF e qualquer efeito adverso à saúde.

IEE BEPAG, 2004: O relatório conclue que a pesquisa publicada durante os dois anos
anteriores não sugere quaisquer efeitos danosos à saúde resultantes de exposição a campos
de RF de baixa intensidade. Os reultados de 7 estudos epidemiológicos falharam em
fornecer evidência convincente que sugira que os telefones móveis aumentem o risco de
câncer cerebral e neuromas acústicos.

Uma prova de como o noticiário nos meios de comunicação de massa podem influenciar a
percepção da população em relação aos riscos foi a de que foram registrados 7 casos de
câncer do cérebro em trabalhadores dos dois ultimos andares de um prédio da Universidade
RMIT em Melbourne, Austrália, em 7 anos. Os andares foram fechados até que uma
investigação estabeleça as possiveis causas. Foi especulado pela imprensa que isso poderia
ser devido a uma ERB instalada no teto do edificio. Na verdade, se esse aumento existe
mesmo (sua probabilidade precisa ser investigada, pois havia cerca de 200 pessoas
trabalhando nesses andares), ele poderia ser devido a outros agentes quimicos e físicos,
muito mais importantes do que os provocado por radiação não ionizante. Além disso, uma
associação causal só pode ser determinada estatisticamente usando números maiores. Os
centenas de milhares de andares superiores de prédios em todo o mundo que têm antenas no
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seu topo, e que nunca tiveram um câncer sequer não estão sendo consideradas num tipo de
especulação como esse.a

Riscos de Saúde para Crianças

Devido ao fato de que crianças ainda apresentam os sistemas ósteo-muscular, nervoso e
imune em desenvolvimento, o crânio ter ossos mais finos, etc.têm ocasionado uma
preocupação maior com sua exposição à radiação eletromagnética não ionizante. Em
conseqüência, a proximidade de ERBs a escolas infantis têm sido objeto de restrições na
regulamentação e legislação sobre os sistemas de telefonia celular em muitos países. O uso
de telefones celulares por crianças e adolescentes também tem sido objeto de fortes
recomendações quanto ao seu uso, embora ele tenha se alastrado com taxas de crescimento
muito maiores do que entre adultos. Crianças, e principalmente adolescentes, usam os
aparelhos mais intensamente do que adultos, para fins recreativos e sociais, transformando-
se em uma "geração conectada", uma coisa ditada pela moda.

Existem poucas pesquisas científicas epidemiológicas e biológicas voltadas ao ser humano
em desenvolvimento. Em recente reunião de trabalho em Istanbul, a OMS recomendou
diversas áreas de investigação que precisam ser desenvolvidas neste sentido. No entanto, a
OMS e vários comitês de especialistas não vêem um risco aumentado para a saúde das
crianças, devido ao baixo nível das radiações, principalmente das estações rádio-base, e não
julgam que medidas especiais devam ser tomadas além daquelas expressas no Princípio da
Precaução (vide abaixo). Em alguns paises, existem recomendações emanadas por pediatras
e outros profissionais de saúde, que os pais devem restringir o acesso de crianças pequenas
(menos que 10 anos de idade) aos celulares

Riscos de Saúde Ocupacional
Os trabalhadores das empresas de telecomunicação que operam a uma distância curta de
equipamentos ativos na ERB, para fins de teste, manutenção e instalação, podem
teoricamente estar expostos a um risco bem maior do que a população geral. Infelizmente,
muitas vezes as ERBs não são desligadas durante estas tarefas, porque isso afetaria a
estabilidade da antena, portando eles trabalham com antenas ativas. Desta forma alguns
efeitos danosos sobre a saúde podem resultaro, tais como queimaduras agudas ou alterações
crônicas leves da pela, e talvez outros efeitos que não tenham sido apropriadamente
documentados. O uso de equipamentos de proteção individual recomendados, curtos
tempos de proximidade às antenas e o desligamento dos transmissores durante estas tarefas
seriam suficientes para prevenir quaisquer efeitos deletérios.

Um número de estudos feitos nos últimos 50 anos com trabalhadores expostos a altos níveis
de radiação RF, incluindo operadores de radar, eletricistas, operadores de rádio amador,
etc., mostraram um aumento de incidência de certas doenças, como catarata e câncer.
Outros estudos, entretanto, não mostraram qualquer associação significativa, e alguns deles
chegaram a demonstrar um efeito contrário, ou seja, níveis mais reduzidos de câncer
quando comparados com a população em geral. Com relação às antenas de comunicação
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móvel, a intensidade é bastante baixa (de 20 a 200 watts, o que equivale a uma lâmpada
incandescente comum), e nenhum trabalho epidemiológico até hoje foi capaz de demonstrar
uma relação incontrovertida e clara de maiores problemas de saúde entre os trabalhadores.

Riscos indiretos à saúde

Relacionados à interferência de ondas eletromagnéticas

Um risco bem documentado do uso dos telefones celulares é a interferência elétrica em
UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) com alguns tipos de equipamentos médicos, tais
como respiradores, desfibriladores, equipamentos de monitoramento fisiológico de beira de
leito, etc.. Tais interferências poderiam teoricamente causar a morte de um paciente
dependendo do equipamento. Por esta razão, em vários lugares tem sido proibido usar
quaisquer tipos de dispositivos sem fio, incluindo telefones celulares, dentro de áreas
hospitalares.

Segundo dois extensos estudos realizados em 2004, um no Hospital Geral de Massachusetts
e outro na Austrália:

"Telefones celulares colocados próximos a algum ventilador respiratório intensivo
disponível comercialmente pode causar disfunções, incluindo cessação irrecuperável da
ventilação. Isto é mais provável de ocorrer se o celular estiver a menos de 30 cm de
distância do dispositivo e da área. Baseado em nossos dados e na literatura disponível, nós
acreditamos que é razoavelmente seguro permitir o uso de telefones celulares em unidades
de tratamento intensivas, à medida que elas são mantidas a distâncias maiores ou iguais a
um metro de todos os dispositivos médicos. Os padrões atuais de compatibilidade
eletromagnética para ventiladores mecânicos são inadequados para prevenir disfunção".

"Interferência magnética clinicamente relevante (IEM) secundária a telefones celulares de
risco potencial a pacientes ocorreu em 45 de 479 dispositivos testados a 900 MHZ e 14 de
457 dispositivos testados a 1800 MHZ. Entretanto, em estudos mais amplos, a prevalência
de IEM clinicamente relevante foi baixa. A maioria de IEM clinicamente relevante ocorreu
quando os telefones celulares foram usados a 1 m do equipamento médico. Ainda que os
testes não foram padronizados entre os estudos e o equipamento testado não foi idêntico, há
uma correlação de que pelo menos 4% dos dispositivos testados em qualquer estudo foram
susceptíveis à IEM clinicamente relevante. Todos os estudos recomendaram algum tipo de
restrição do uso de telefones celulares em hospitais, com uso maior que 1 m do
equipamento e restrições em áreas clínicas sendo as mais comuns.

Interferência elétrica com implantes de marca-passo cardíaco e neural também foi
observada, particularmente com modelos antigos de telefones celulares analógicos, que
tinham potência maior. Entretanto, estes dispositivos também podem interferir, ainda que
os modelos fabricados após 1995 já são protegidos com filtros para a maioria das
freqüências usadas em comunicação móvel. Em um estudo com 276 modelos de 61
manufaturas, aproximadamente apenas 1,5 % de todos os dispositivos testados sofreram
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interferência de telefones celulares quando colocados a poucos centímetros da área do
corpo onde o marca-passo foi implantado. As conseqüências da interferência foram
geralmente menores. Alguns autores recomendam que usuários de marca-passos devem se
abster totalmente de usar telefone celular. Outros recomendam que o telefone celular seja
usado no lado da cabeça oposto ao do implante, e nunca devem ser colocados próximos ao
implante.

Uso do Celular à Direção

O risco mais freqüentemente mencionado do uso do telefone celular, e que á mais
fortemente sustentado por estudos estatísticos, não tem nada a ver com a radiação
eletromagnética em si, mas sim ao seu uso enquanto se está dirigindo veículos. Argumenta-
se que a distração causada por isto é responsável por muitos acidentes de automóvel. Por
exemplo, um estudo de 699 motoristas canadenses mostrou uma taxa de colisão quatro
vezes mais alta como o uso de celular do que quando este não estava sendo usado.

Como conseqüência, alguns países, cidades e estados, estão considerando, ou mesmo já
implementaram a proibição do uso do celular na direção. Com a força desta evidência,
desde 2002 vários países tais como Brasil, Inglaterra e Alemanha proibiram o celular
enquanto se estiver dirigindo, com penalidade de multa. Outros, como a Noruega, Suíça,
Itália e Hungria, bem como Nova York e outros estados americanos, exigem que seja
utilizado o sistema de viva-voz enquanto se estiver dirigindo. No entanto de acordo com
um estudo publicado no British Medical Journal e pago pelo Insurance Institute for
Highway Safety, houve somente um ligeiro benefício de usar celular sem utilizar as mãos.
O estudo mostrou que motoristas que usam celulares, mesmo os modelos de viva-voz, são
quatro vezes mais prováveis de se envolverem em acidentes graves do que motoristas que
não usam celulares.

Relação com fogo e explosão

Mais recentemente, devido à miniaturização e poder maior das baterias dos celulares, foram
reportados casos de explosão, fogo e algumas vezes ferindo pessoas. Estes incidentes são
muito raros, e estão relacionados com baterias mais baratas, não aprovadas pelo produtor.

Problemas de comunicação com o público

A controvérsia e o frenesi causado pela exposição na mídia frequentemente causados por
artigos cientificos mal conduzidos sobre possíveis efeitos da radiação movel celular têm
criado confusões e dúvidas na mente do público em geral.

Infelizmente, tem sido insuficiente a comunicação entre os governantes e a comunidade
fornecendo informação sobre a introdução de tecnologia celular. Na maioria dos países,
poucos fatos confiáveis sobre o tema estão disponíveis para a população em geral, e
indivíduos e autoridades não têm acesso fácil à informação confiável. Os fornecedores de
telefones celulares investem amplas quantias de dinheiro em propaganda, em patrocínio de
esportes e times, etc, mas muito pouco em campanhas de comunicação.
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Processos judiciais

Nos EUA, um pequeno número de processos por danos pessoais têm sido feitos por
indivíduos contra produtores de telefones celulares, tais como Motorola, NEC, Siemens e
Nokia, com base em alegações que os mesmos são responsáveis por casos de câncer
cerebral e morte. Até agora, a maioria desses processos tem sido rejeitada pela justiça, por
falta de evidências científicas de tal relação causal

Limites de Segurança e Licenciamento
Com a finalidade de proteger a população que vive proxima a ERBs, bem como os usuários
de telefones móveis, os governos nacionais adotam padrões de limites de segurança para
dispositivos de emissão de radiofreqüência. Existem muitos padrões publicados, porém o
da International Committe for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), um corpo
internacional independente. é o mais respeitado e foi adotado até agora por mais de 80
paises. Para ERBs, o ICNIRP recomenda dois níveis de segurança, um para a exposição
ocupacional, e outro para o publico em geral. Existem atualmente vários esforços no
sentido de harmonizar os diferentes sistemas de padrões de segurança existentes.

Procedimentos para o licenciamento de ERBs tem sido estabelecidos para a maioria dos
espaços urbanos regulamentados em nível municipal, estadual ou nacional. As operadoras
de telecomunicações são obrigadas a obter licenças de construção e alvarás de instalação e
funcionamento, e devem fornecer certificados de níveis de emissão das antenas e respeito
aos limites de segurança definidos em lei e a outras leis ambientais. Em alguns municipios,
relatórios de impacto ambiental precisam ser fornecidos. Alterações posteriores na potência
de emissão, número de antenas ativas e padrões tecnológicos utilizados em uma ERB já
instalada necessitam geralmente de seguir novos procedimentos regulatórios.

A potência média de emissão dos telefones celulares vendidos ao consumidor é
regulamentada em muitos paises, e em vários deles é obrigatório dar esta informação aos
consumidores (por exemplo, dentro do compartimento da bateria). A taxa com que a
radiação é absorvida pelo corpo humano é medida pelo índice chamado SAR (Specific
Absortion Rate), e seus níveis máximos para telefones modernos tem sido definidos por
agências reguladoras em muitos paises, como pela ANATEL (Agência Nacional de
Telecomunicações) no Brasil. Nos EUA a FCC (Federal Communications Commission)
definiu o valor limite de SAR em 1,6 W/kg, calculado com base em 1 g. de tecido para a
maior parte dos tecidos do corpo. O SAR depende muito do volume de absorção a ser
considerado, por isso há a necessidade de se padronizar o mesmo. O impacto estético da
torres muitas vezes também deve ser otimizado, segundo muitas regulamentações, pois
esse, alias, é um dos motivos fundamentais de resistência contra a instalação de uma torre
por parte de comunidades. Em alguns casos, a camuflagem de torres e estruturas é um dos
objetivos, visando minimizar esse impacto visual.

O Princípio da Precaução
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Embora a evidência científica para riscos de saúde da radiação de baixa intensidade dos
celulares, tanto aparelhos quanto torres, seja quase inexistente. a Organização Mundial da
Saúde tem recomendado a adoção voluntária do principio da precaução (veja WHO
Electromagnetic Fields and Public Health Cautionary Policies), seguindo também o que a
Comunidade Européia adota para riscos ambientais em geral. De acordo com a OMS, o
princípio da precaução é uma política de gestão de riscos aplicada a circunstâncias com um
alto grau de incerteza cientifica, refletindo a necessidade de tomar ações em relação a um
risco potencialmente sério sem que se espere os resultados da pesquisa científica. Com
relação à aplicação deste princípio ao risco em questão, muitos cientistas são contra a sua
adoção, pois não existe presentemente um alto grau de incerteza científica, e nem o risco é
potencialmente sério. Recomendam, em seu lugar, a doção de critérios menos restritivos
como o princípio da evitação prudente e o ALARA (termo em inglês que significa As Low
as Reasonably Achievable). Embora todos esses princípios sejam problemáticos em sua
aplicação, devido ao amplo uso e à importância econômica dos sistemas de comunicação
por rádio na civilização moderna, existe uma popularidade crescente de tais medidas junto
ao público em geral. Eles envolvem recomendações tais como a minimização do uso de
celulares, a limitação do uso em populações com maiores riscos (tais como crianças e
idosos), a adoção de sistemas e telefones com níveis ALARA de radiação, o uso maior de
kits de viva-voz e fones de ouvido, a adoção de níveis mais baixos de exposição, e distância
de torres de habitações humanas, e assim por diante.

Sumário da Evidência
Todas as evidências até agora apontam para o fato de que os telefones celulares e as
estações rádio bases sejam dispositivos notavelmente seguros, tão longe quanto se pode
concluir dos milhares de trabalhos aceitos em consenso e bem reproduzíveis, tanto
observacionais quanto experimentais. Eles estão em uso por mais de 30 anos, de modo que
os efeitos de longo prazo também já foram considerados. Eles são utilizados diariamente
por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, e vastos números de pessoas estão
expostas constantemente à radiação não ionizante de baixo nível, proveniente das estações
rádio-base e aparelhos portáteis, de modo que a falta de uma base estatística de tamanho
considerável também não é um impedimento aqui. O espectro de ondas de rádio usadas
para comunicação há mais de um século, usando intensidades uma ou duas ordens de
magnitude maiores do que a radiação eletromagnética usada na telefonia celular, e que tem
exposto números muito maiores de pessoas, também não tem sido implicada em problemas
de saúde.

Podemos chegar à conclusão que esses efeitos são improváveis devido aos seguintes fatos
baseados em evidência científca e em simples bom senso:

1. Mesmo que a razão de risco fosse muito baixo, um aumento significativo no
número de diversas doenças poderia ser atribuido à radiação de microondas dos
celulares, e seriam facilmente detectadas, o que não parece ser o caso (por exemplo,
casos de câncer do cérebro têm aumentado ao longo dos anos, mas isso parece ser
devido a diversos outros fatores, como o aumento da longevidade e à diminuição da
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contribuição de outras moléstias infecciosas, agudas e crônicas à medida em que a
população progride em bem estar social e econômico)

2. O poder de penetração das micro-ondas no corpo humano é muito pequeno. Boa
parte da radiação é convertida em calor dentro de alguns milímetros da pele e das
roupas. Aqueles que não têm medo de serem expostos à luz visível em níveis
normais no ambiente, não devem temer a radiação de micro-ondas, que compartilha
com a luz muitas propriedades próximas ao infra-vermelho, ou seja, sua densidade
de potência é menor do que a luz, utiliza freqüências mais baixas, se dissipa em
calor rapidamente de encontro a estruturas solidas opacas ou dielétricas, e não têm
um comprimento de onda suficiente para interagir com estruturas subcelulares

3. Os níveis de radiação emitidos pelas estação rádio-base são muito baixos para ter
qualquer significância ou relevância biológica e representam um aumento de apenas
alguns décimos de microwatts por centímetro quadrado ao nível de radiação de
fundo já existente em uma cidade moderna

4. A potência de RF absorvida pelo corpo humano é maior para os aparelhos celulares
do que para as ERBs, mas eles são tipicamente usados por poucos minutos por dia
junto à cabeça

5. Os limites de exposição definidos pelos padrões internacionais mais aceitos, tal
como os do ICNIRP, são tipicamente 50 vezes menores do que o limite de
segurança biológica. Se eles são respeitados, os efeitos biológicos são extremamente
improváveis.
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