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Sinopse 

 

A Portaria do Ministério da Saúde nº. 279, de 22 de fevereiro de 2005, Institui Grupo de Trabalho - 

GT com a finalidade de elaborar normas referentes à exposição humana a campos 

eletromagnéticos no espectro de 9 kHz a 300 GHz no âmbito do Sistema Único de Saúde. Desde 

então, temos realizado diversos estudos acerca dos efeitos biológicos da exposição à radiação 

dessa faixa espectral. O GT propõe a utilização de instrumental geográfico acoplado a Sistemas de 

Informação para definir um padrão alternativo de vigilância, baseado na determinação de Áreas de 

Risco. Cada fonte de emissão de radiação eletromagnética é associada a limites territoriais que a 

cercam usando distâncias progressivamente maiores, determinando assim áreas de influência cuja 

intensidade é atenuada conforme a distância à fonte aumenta. O presente trabalho apresenta os 

principais resultados obtidos pelo GT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 e 2 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA/MS 
3, 4, 5 e 6 - Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/MS 
 



 
Introdução 
 
A crescente demanda por novas tecnologias na área das Telecomunicações, a 
necessidade de otimização da qualidade na transmissão de dados e de ampliação 
das áreas de cobertura das operadoras de comunicação remota acarretam 
conseqüências nem sempre benéficas à população. É indiscutível o avanço 
assistido por todos nesse campo do conhecimento nos últimos anos; no entanto, 
essa tecnologia requer a utilização de radiação eletromagnética que, quando 
aplicada em doses desmedidas, traz efeitos adversos à saúde humana. 
 
Por esse motivo, o Ministro da Saúde instituiu um GT através da Portaria MS nº. 
279, de 22 de fevereiro de 2005, com a finalidade de elaborar normas referentes à 
exposição humana a campos eletromagnéticos no espectro de 9 kHz a 300 GHz 
no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
 
Este ato ministerial é resultado de um esforço anterior de revisão da Resolução 
ANATEL nº. 303, de 2 de julho de 2002, realizada pelo GT instituído pela Portaria  
MS nº. 2032, de 23 de novembro de 2004. Esta revisão apontou para a 
necessidade de normalização específica para a área de saúde. 
 
Dessa forma, o Grupo de Trabalho foi composto por representantes da Secretaria 
de Vigilância em Saúde – SVS, da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS e da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.  
 
Processo de elaboração de uma norma 

 
A elaboração dessa proposta de norma seguiu o seguinte protocolo:  
• Definição da matéria a ser regulamentada. 
• Definição das instituições e/ou membros do Grupo de Trabalho. 
• Publicação de Portaria com o GT, objeto de trabalho e prazo para 

realização da tarefa.  
• Elaboração da proposta e publicação do texto em Consulta Pública. 
• Consolidação das propostas da CP, verificação da pertinência das 

colaborações, elaboração de texto final consolidado. 
• Publicação da Resolução – Regulamento Técnico. 

 
 
 
Detalhamento da proposta 
 

O Grupo de Trabalho (GT) criado pela Portaria nº. 279/05 propõe a adoção 
de método alternativo para proteção da população da exposição desmedida à 
radiação não-ionizante. Na proposta, não se trabalha com os parâmetros de 
controle tradicionais (densidade de potência, intensidade de corrente induzida, 
taxa de absorção específica) diretamente. Esses valores estarão embutidos nas 



denominadas áreas de risco, que são aquelas onde os parâmetros excedem os 
limites indicados pelo GT.  
 Para se definir as áreas de risco, o GT propõe a elaboração de um 
programa computacional de uso simples que forneça as áreas de risco em função 
das especificações da estação de telecomunicações a ser instalada. Esse 
software será distribuído pelos órgãos elaboradores da norma (Secretaria de 
Vigilância em Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde) às Vigilâncias Ambientais e Sanitárias Estaduais e do Distrito Federal, a 
quem competem respectivamente a monitoração do ambiente e o 
mapeamento/cadastramento das estações de telecomunicações para fins de 
controle e estudos, por exemplo. 

Além disso, a SVS/MS e a Anvisa propõem pactuação com as Vigilâncias 
Sanitárias e Ambientais dos Estados e do Distrito Federal para capacitação dos 
técnicos que atuarão na fiscalização das estações de telecomunicações. Nessa 
parceria, será dado às Unidades Federadas o suporte técnico para implementação 
das atividades de fiscalização sanitária das estações de telecomunicações até as 
vigilâncias sanitárias locais. Vale ressaltar também que a Secretaria de Vigilância 
em Saúde do Ministério da Saúde prevê recursos para prover as Vigilâncias 
Sanitárias e/ou Ambientais Estaduais e do Distrito Federal de medidores de 
campo elétrico, quando necessária inspeção complementar por parte desses 
departamentos. Todo o processo de medição de campo basear-se-á na medição 
ambiental dos campos, sendo, portanto avaliada a somatória das radiações 
emitidas pelas estações da região. 
 
Fundamentação da Proposta. 
 
Estudos antecessores e diretrizes internacionais 
 

Diversos estudos mostram que a exposição humana à RNI é maléfica à 
saúde não apenas em virtude dos efeitos térmicos procedentes da radiação. Entre 
os efeitos adversos já reconhecidos pela OMS, destacam-se a incidência de 
leucemia em crianças  potencialmente expostas e  o surgimento de tumores 
cerebrais e leucemia em adultos expostos ocupacionalmente. Seqüelas nos 
sistemas cardiovascular, neurológico e reprodutivo também são relatadas por 
estudos epidemiológicos.[1,2,3,7,9,11] 
 

A Comissão Internacional para Proteção contra Radiação Não-Ionizante 
(ICNIRP) publicou em 1999 diretrizes para limitação da exposição à radiação não-
ionizante. No entanto, essas diretrizes fundamentam-se apenas nos efeitos 
térmicos da exposição à RNI, limitando a quantidade de energia recebida àquela 
necessária para elevar a temperatura do corpo, tecido ou órgão exposto em 1 grau 
centígrado.  Apesar disso, a ANATEL, através da Resolução no. 303 de 02 de 
julho de 2002, adotou os limites sugeridos pela ICNIRP para a proteção da 
população potencialmente exposta [4,5].  
 

Publicado em novembro de 2004, o relatório final do Projeto REFLEX [10] é 
uma das principais contribuições científicas para a comprovação dos efeitos 



adversos da exposição a campos eletromagnéticos até o presente momento. 
Laboratórios de vários países da União Européia realizaram estudos in vitro das 
alterações fisiológicas em células humanas e de outras cobaias oriundas da 
exposição à RNI, em intensidades abaixo daquelas preconizadas pelas normas 
vigentes. A desconexão entre danos ao DNA e os efeitos térmicos, a mensuração 
da capacidade de reparo de DNA em função da idade celular e danos causados 
ao ciclo celular são apenas algumas das conclusões apresentadas por esse 
Projeto. Apesar de não permitir conclusões sobre risco a saúde e estabelecimento 
de limites de segurança, o Projeto REFLEX é um importante instrumento para 
comprovação da nocividade dessas radiações. 
 

Além dos trabalhos científicos, vários países adotaram nos últimos anos 
medidas preventivas em relação à RNI. Como exemplo, podemos citar as 
legislações da Itália e da Suíça. No Brasil, já há leis municipais que também 
abordam o tema. Campinas, São Paulo, Porto Alegre, Criciúma, Juiz de Fora e 
Campos do Jordão são alguns dos que já têm normas sobre a instalação de 
estações de telecomunicações. 
 
 
Fundamentação teórica 
 

O estudo de antenas para telecomunicações é quase integralmente 
fundamentado nas Leis Clássicas do Eletromagnetismo, e que há vários estudos 
sobre esse assunto na literatura.[2,7,8] 
 

Sabe-se que a densidade de potência irradiada por uma antena é dada por: 
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onde m é o número de setores que a antena possui (geralmente três), Pm é a 
potência por canal, Dm é a função diretividade da antena (que engloba parâmetros 
como tilt mecânico e elétrico) e Nm é o numero de canais da antena.  
Assim sendo, se queremos determinar a distancia R a partir da qual um certo 
limite de densidade de potência Umáx é ultrapassado, basta resolvermos a equação 
para os parâmetros da antena desejada: 

 
2
1

3

1 ..4
..









= ∑

=m máx

mmm

U
NDP

R
π

  

Com o uso dessas e de outras expressões fundamentais do 
Eletromagnetismo, como as Equações de Maxwell e a definição do vetor de 
Poynting, podemos limitar as áreas sensíveis propostas pelo GT.  
 
 
A Reunião com o Comitê Técnico Assessor (CTA)  
 
 



Instalado o GT de elaboração das normas, surgiu a necessidade de validar 
as propostas quanto ao seu aspecto técnico e quanto ao efeito desejado, 
passando pela viabilidade financeira, operacional e de capacitação. Nos dias 12 e 
13 de maio de 2005 o GT reuniu em Brasília um Comitê Técnico Assessor (CTA) 
de pesquisadores e interessados na normalização para a proteção da saúde 
humana contra efeitos de exposição à radiação eletromagnética não ionizante 
(RNI). Todos os participantes receberam um termo de referência e a minuta de 
norma elaborada previamente pelo GT. Na reunião houve apresentações técnicas 
e discussão de tópicos relevantes para a fundamentação da norma. Apesar de a 
proposta de norma ter sido bem aceita pelo CTA, dessa reunião emanaram 
recomendações à idéia do GT, entre elas a sugestão de se estender a norma para 
os terminais portáteis. 
 

Os principais pontos de discussão na reunião do CTA foram:  
 
Limites máximos de exposição. Um dos pontos mais polêmicos na reunião, haja 
vista o desconhecimento dos valores a partir dos quais se passa a observar 
alteração no estado de saúde do homem. O CTA debateu a possibilidade de se 
adotar os limites sugeridos pela norma italiana, (6V/m para o campo elétrico, 
independentemente da freqüência da radiação), a norma suíça (que estabelece 
limites por faixas de freqüência, limitando em 8,5 V/m o campo elétrico para a 
faixa de telecomunicações) [6] ou levar em consideração apenas os efeitos 
térmicos (normas da ICNIRP e ANATEL). 
 
Criação da Comissão Nacional de Bioeletromagnetismo. Em virtude da 
relevância do tema e da necessidade de constantes controle e atualização dos 
parâmetros de monitoração, o GT propôs a criação de uma Comissão 
Interministerial para normatização e formulação de diretrizes das políticas na área.  
 
Adoção do Princípio da Precaução. A garantia contra os riscos potenciais que, 
de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda 
identificados adotamos essa diretriz fundamental. Este Princípio afirma que a 
ausência da certeza científica formal, a existência de um risco de um dano sério 
ou irreversível requer a implementação de medidas que possam prever este dano.  
 
Normatização dos Terminais portáteis. Apesar da baixa potência desses 
aparelhos, eles são mantidos muito próximos do corpo, o que pode trazer agravos 
à saúde []. Tratar de temas como propaganda, recomendações de uso e 
características técnicas dos terminais é importante para o alcance do objetivo do 
MS de proteger a população dos riscos da exposição à RNI. Alem disso, o CTA 
discutiu a utilização de outros tipos de antena, como as antenas planares para 
esses aparelhos, que reduzem significativamente a radiação incidente sobre a 
cabeça do usuário. 
 
Implementação de um sistema de vigilância para a RNI. Foram discutidas 
metodologias de capacitação e sistematização das vigilâncias ambiental e 



sanitária para o controle na instalação e operação das estações de 
telecomunicações. 
 

É importante ressaltar que nessa reunião ficou determinado todo o 
conteúdo a ser abordado pela norma. Outro resultado relevante foi a reescritura  
da minuta de norma elaborada pelo GT. 
 
Conclusão: 
 

O Grupo de Trabalho propõe a adoção da definição de áreas sensíveis para 
a proteção da população contra os efeitos adversos oriundos da exposição 
desmedida à radiação não-ionizante. Esse trabalho relata o esforço do GT na 
elaboração de diretrizes a serem seguidas no momento da elaboração de uma 
norma para utilização de radiação não-ionizante, em especial no âmbito das 
telecomunicações. O Grupo constantemente buscou elucidar a necessidade de se 
normalizar essa faixa do espectro, tendo sido feitos vários estudos bibliográficos 
para se fundamentar cada item da proposta. Os trabalhos culminaram com a 
elaboração de uma minuta de resolução, alem de um relatório no qual se 
recomenda, entre outros, a criação de uma Comissão Interministerial para dar 
continuidade aos trabalhos do GT, haja vista a crescente utilização das RNI pelo 
ser humano e o atual desconhecimento dos efeitos que essa radiação pode trazer 
à sua saúde. 
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