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Effects of exposure to 2100 MHz
GSM-like radiofrequency
electromagnetic field on
auditory system of rats夽
Efeitos da exposição a um campo
eletromagnético na radiofrequência de
2.100 MHz, similar ao sistema GSM, no sistema
auditivo de ratos
Cara Editora,
Lemos o artigo de Celiker et al. intitulado ‘‘Efeitos da
exposição a um campo eletromagnético na radiofrequência de 2.100 MHz, similar ao sistema GSM, no sistema
auditivo de ratos’’, publicado no Brazilian Journal of
Otorhinolaryngology.1 Celiker et al. avaliaram os efeitos do
campo eletromagnético (EMF --- do inglês Electromagnetic
Field) na frequência de 2.100 MHz, similar à modulação do
Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM --- do inglês
Global System for Mobile Communication), produzido por
um gerador de EMF, no sistema auditivo de ratos. Apesar
de seu tema desafiador e do conteúdo bem estruturado, o
artigo escrito por Celiker et al. tem algumas falhas. A primeira deriva do fato de que os autores investigaram apenas
os efeitos de dois modos (ou seja, modo de conversação e
modo desligado). Assim, faltam dados sobre os outros dois
modos, ‘‘em espera’’ e ‘‘conversação + wi-fi’’ (conversa,
uso de um telefone celular conectado à rede wi-fi). É interessante notar que, em contraste com relatos anteriores,2 tem
sido demonstrado que a exposição pessoal ao EMF pode ser
afetada pelo próprio telefone celular em modo de espera.3
Além disso, devido aos avanços rápidos na tecnologia de
telecomunicações, os telefones móveis na vida moderna são
muito mais frequentemente usados para navegar na Internet
do que para chamadas telefônicas. Portanto, normalmente
usamos nossos telefones celulares no modo de conversa
enquanto ele está simultaneamente conectado à rede wi-fi.
Outra falha é também devida às propriedades técnicas do gerador de EMF usado. Os autores declararam que
‘‘o grupo de RF-EMF foi exposto a um EMF contínuo produzido por um gerador de EMF (Anritsu MG3670B, Japão)

durante 30 dias. O gerador foi ajustado a um nível de
sinal (potência) de 5,4 dBm (3,47 mW) e uma frequência de 2.100 MHz para simular o modo de conversação em
um telefone celular’’. Deve notar-se que o gerador de
sinal de modulação digital MG3670B que opera na gama de
frequências de 300 kHz a 2,25 GHz é fundamentalmente concebido para testar e avaliar o equipamento de comunicações
móveis digitais e dispositivos relacionados. Nesse sentido,
os autores deveriam fornecer algumas informações básicas
sobre a modulação (caso esse dispositivo seja usado com
modulação) e outras especificações técnicas que mostrem
que o MG3670B pode simular um GSM de telefone celular.
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