
princípio, a advertência soou 
bombástica. Pela primeira vez, 
a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), por intermédio 

da Agência Internacional para Pesquisa 
sobre Câncer (Iarc), associou o uso do 
telefone celular a um aumento no risco 
de aparecimento de tumores cerebrais, 
especialmente o glioma. Com a chance-
la de um órgão com o peso da OMS. a 
polêmica em torno dos possíveis danos 
à saúde provocados pelo celular parecia 
ter chegado ao fim. como um pesadelo 
para os bilhões de usuários desse tipo 
de aparelho ao redor do mundo. Alarme 

falso. Ao incluir as ondas eletromagné-
ticas de baixa freqüência (emitidas por 
celulares, computadores e fornos de 
micro-ondas, entre outros) na lista dos 
agentes '"possivelmente" cancerígenos, 
a OMS não fez nada além de reafirmar 
o que se sabe até agora — ou melhor, o 
que não se sabe. Depois de analisar 
uma centena de estudos sobre o assun-
to. um painel de 31 especialistas, de 
catorze países, chegou à conclusão de 
que as evidências da carcinogenicidade 
(capacidade de causar câncer) do celu-
lar em seres humanos são. na verdade, 
insuficientes e paradoxais. 

Os dois principais tipos de ondas 
eletromagnéticas são as de baixa fre-



quência e de alta freqüência. Os efeitos 
destas últimas sobre o organismo já fo-
ram bem definidos. Encontradas na ra-
diação ultravioleta e nos aparelhos de 
raios X, elas conseguem romper a mem-
brana celular e lesionar a sua estrutura 
genética, o que aumenta a possibilidade 
de ocorrência de câncer. Não há. no en-
tanto. nenhuma pista de como as ondas 
eletromagnéticas de baixa freqüência 
poderiam comprometer a saúde huma-
na. Um dos poucos trabalhos a definir 
como elas podem alterar o funciona-
mento do cérebro foi conduzido por 
médicos dos Institutos Nacionais de 
Saúde dos Estados Unidos, os presti-
giosos NIH. e divulgado em fevereiro 
passado. Ao acompanharem 47 volun-
tários, eles notaram que. depois de cin-
qüenta minutos falando ao aparelho ce-
lular. uma pessoa apresenta um cresci-
mento do consumo de glicose nos neu-
rônios. Em outras palavras, mostra uma 
maior atividade cerebral. E o que isso 
significa? Nada. O neurologista paulista 
Arthur Cukiert faz um resumo sensato: 
existem 5 bilhões de celulares em opera-
ção no planeta (200 milhões no Brasil); 
eles entraram para o cotidiano há mais 
de vinte anos: são manipulados, em di-
versas intensidades, por homens e mu-
lheres, das mais variadas idades, etnias e 
hábitos de vida. Conclusão: se causas-
sem câncer no cérebro, era de esperar 
que houvesse uma epidemia de tumo-
res. Não é o que se vê. 

O trabalho para associar o aumento 
nos casos de glioma ao celular é quase 
impossível do ponto de vista metodoló-
gico. O primeiro obstáculo refere-se à 
baixa incidência desse tipo de rumor. 
Apesar de ser o mais comum (e letal) 
dos cânceres cerebrais, ele acomete 
uma em cada 25 000 pessoas. Além dis-
so. atualmente, é difícil encontrar quem 
não use celular — o que seria impres-
cindível para a formação do chamado 
grupo de controle e. dessa forma, esta-
belecer a relação de causa e efeito. 
"Daqui a uma década será ainda mais 
complicado achar pessoas que não es-
tejam expostas ao celular e, assim, tal-
vez nunca consigamos estabelecer a 

real relação entre o uso do aparelho 
e o aparecimento de câncer", diz o 
neurocientista Renato Sabbatini, 
professor da Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp). • 
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