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Depois de 2011, a conexão entre DECT, telefones celulares e tumores no cérebro (glioma) e no 
nervo auditivo (neuroma acústico) foi reforçada por estudos recentes em humanos. 

Svenska Dagbladet (SvD) recusou-se a receber um comentário de resposta (uma resposta de 
debate) de seis pesquisadores sobre o estado científico do Saber em relação ao risco de tumor 
cerebral pelo uso frequente de telemóveis. Todo o artigo enviado para a SvD segue aqui.

Foto: CanStock, biblioteca.

Emma Frans discute tudo na “Escola de Ciências” da SvD, desde a vitamina D à paisagem do 
escritório, até ao esperma, com uma abordagem científica popular. Há assuntos muito diferentes, 
muitas vezes com relacionamentos complexos, exigem um exame minucioso para chegar ao 
conhecimento que Emma Frans parece não ter. Isso fica claro no seu artigo de 17 de Novembro de 
2018, intitulado "Os nossos telemóveis podem dar-nos cancro?". Tendo como pano de fundo o uso
extensivo de telemóveis, mesmo entre crianças e jovens, esta é uma questão importante a afectar 
todos, porque é importante que se dê uma imagem correcta do estado actual do conhecimento.

Já em 2011, a Agência do Cancro da OMS, a IARC, reviu toda a ciência no campo do risco de 
cancro. Os 30 especialistas convidados concluíram que a radiação de frequência de rádio na faixa 
de frequências de 30 kHz a 300 GHz é "possivelmente" cancerígena para humanos (Grupo 2B). 
Inclui, por exemplo, telemóveis, telefones de mesa sem fio (DECT), leitores de matrículas de 
leitura, antenas da rede móvel, Wi-Fi, contadores inteligentes e outras comunicações sem fio, mas 
também os telefones modernos (smartphones) e a quinta geração (5G) de comunicação sem fio.
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Depois de 2011, a conexão entre DECT, telefones celulares e tumores no cérebro (glioma) e no 
nervo auditivo (neuroma acústico) foi reforçada por estudos recentes em humanos. Mas, pelo 
contrário, Emma Frans escreve que "estudos em humanos não parecem apoiar uma conexão entre 
utilizadores móveis e cancro". Esta afirmação está seriamente errada. Sem mencionar a pesquisa 
pelo nome, Emma Frans também afirma que o estudo do Programa Nacional de Toxicologia dos 
EUA (NTP), experimentos em animais, teria mostrado "alguma evidência" de cancro. De facto, o 
estudo mostra "evidências claras" de cancro, de acordo com o próprio painel de especialistas 
externos da NTP.

Ela também se esquece de outro grande estudo em animais do Instituto Ramazzini, na Itália, onde 
se confirmaram os resultados obtidos no NTP. Ambos mostram que experimentos em animais 
revelaram um aumento em tumores, do mesmo tipo dos que são vistos em geral, nos estudos de 
utilizadores de telemóveis, ou seja,  o aumento do risco de tumor cerebral e tumor do nervo 
auditivo. Há resultados sucessivos a indicar o aumento do risco de cancro em humanos e animais. 
Muitos pesquisadores acreditam que a radiação de radiofrequência deve agora ser classificada 
como um cancerígeno humano, do Grupo 1. É a categoria mais alta que inclui, por exemplo, 
radiação radioactiva, tabaco, amianto e dioxinas (TCDD).

Desde cedo, os estudos em animais mostraram que a radiação de radiofrequência também pode 
aumentar o crescimento de cancro através da chamada promoção tumoral. Tanto o dano no 
ADN, como a formação dos prejudiciais metabolitos reactivos de oxigénio (ROS), também chamado
de stress oxidativo, foram demonstrados em estudos com telemóveis, que não só podem 
aumentar o risco de cancro, como têm outros efeitos adversos para a saúde. Para além do risco de 
cancro, são descritos outros riscos para a saúde, por exemplo, vários sintomas neurológicos.

Emma Frans, sem dúvida, assume uma grande responsabilidade quando informa sobre as 
diferentes relações científicas. Mas então, ela deve buscar as fontes e não transmitir conclusões 
com base numa revisão rápida e superficial, que termina em conclusões completamente erradas 
sobre o risco de cancro e outras doenças graves.

Sem informações adequadas, nem os políticos, nem o povo sueco podem tomar decisões bem 
fundamentadas sobre os riscos de radiação da tecnologia sem fio, incluindo telemóveis.
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