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Radiações e saúde ambiental



CEM - Problemas encontrados

Crescente 
utilização do 
telemóvel

Informações “alarmistas”
provenientes dos meios de 

comunicação social

Aumento generalizado das preocupações 
manifestadas pela população em geral

∗ Pedidos de informação (público em geral e serviços de saúde pública)

∗ Reclamações

Ausência de 
legislação 
específica

Direcção-Geral da Saúde

Ausência de uma adequada estratégia de comunicação do risco

2001



Pedidos de informação à Direcção-Geral da Saúde

•População em geral

Quais são as distâncias mínimas de segurança às antenas 
de estações base?
Existem grupos populacionais mais sensíveis às radiações?
Quais os efeitos na saúde?
Estas radiações podem ser responsáveis pelo aparecimento 
de casos de cancro?
O que significam os resultados das medições efectuadas pela 
ANACOM?

2001 – 2007



•População em geral

As antenas instaladas no topo de um prédio prejudicam a 

saúde dos moradores desse prédio?

As antenas instaladas no topo de um prédio prejudicam a 

saúde dos moradores do prédio em frente?

As antenas instaladas nas proximidades de escolas

prejudicam a saúde das crianças?

Existe o perigo de interferência electromagnética com o 

funcionamento de dispositivos médicos (ex. pacemakers)?

2001 – 2007

Pedidos de informação à Direcção-Geral da Saúde



Reclamações dirigidas à Direcção-Geral da Saúde

•
Mal-estar

Dores de cabeça

Insónias

Tonturas

Perturbações da visão

Alterações da tensão arterial

Problemas do foro psiquiátrico

Principais sintomas referidos

São sintomas que normalmente ocorrem devido
a fenómenos de sinergia com inúmeros outros factores



1. A maioria das reclamações (mais de 90%) e pedidos de 

informação recebidos referem-se à instalação de 

estações base. 

2. Apenas uma pequena minoria diz respeito aos 

eventuais problemas associados à utilização do 

telemóvel.

Exposição voluntária / Exposição involuntária

Reclamações dirigidas à Direcção-Geral da Saúde



Percepção do risco

O risco percebido está muitas vezes desajustado do risco real.
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gundo a OMS, o potencial carcinogénico dos CEM está ao mesmo grupo que o ca



Percepção do risco em saúde pública

Conceitos:Conceitos:

•• PerigoPerigo: conjunto de circunstâncias que podem potencialmente prejudicar: conjunto de circunstâncias que podem potencialmente prejudicar
a saa saúúde das pessoas;de das pessoas;

•• RiscoRisco: probabilidade estat: probabilidade estatíística de ocorrência de um determinado stica de ocorrência de um determinado 
acontecimento, habitualmente indesejacontecimento, habitualmente indesejáável. vel. 

A A perceppercepçção do riscoão do risco depende de vdepende de váários factores:rios factores:
•• IdadeIdade
•• SexoSexo
•• CulturaCultura
•• NNíível de instruvel de instruççãoão
•• ExposiExposiçção ão voluntvoluntááriaria ou nãoou não
•• Controlo individual da situaControlo individual da situaççãoão
•• NNíível de compreensão cientvel de compreensão cientíífica dosfica dos
posspossííveis efeitosveis efeitos



•• AnAnáálise da Recomendalise da Recomendaçção do Conselhoão do Conselho
•• Proposta de RestriProposta de Restriçções Bões Báásicas e Nsicas e Nííveis Referênciaveis Referência
•• ElaboraElaboraçção de propostas de actuaão de propostas de actuaçção concretasão concretas
•• Revisão do Revisão do estadoestado--dada--artearte na matna matééria (efeitos,ria (efeitos,……))

DESPACHO CONJUNTO nº 8/2002, 7 Janeiro
Grupo de Trabalho Interministerial

Base do suporte legislativo que se seguiu,Base do suporte legislativo que se seguiu,
nomeadamente da nomeadamente da Portaria nPortaria nºº 1421/20041421/2004

Relatóri
o

(2003)

RelatRelatóório publicado em 2007rio publicado em 2007
www.dgs.ptwww.dgs.pt



Bases de resposta da DGS

Cumprimento da Portaria nº 1421/2004, relativa à
limitação da exposição da população aos CEM (0 Hz – 300 
GHz) 

– Protecção da saúde pública

Informações sobre efeitos na saúde, baseadas no 
conhecimento científico internacional
Não são conhecidos efeitos na saúde para valores abaixo 
dos níveis de referência



A DGS decidiu fornecer elementos relativos ao âmbito de A DGS decidiu fornecer elementos relativos ao âmbito de 
apreciaapreciaçção do projecto:ão do projecto:

-- InformaInformaçção sobre CEMão sobre CEM
-- PrevenPrevençção de riscosão de riscos
-- Instrumentos de trabalhoInstrumentos de trabalho

Nos termos do ArtNos termos do Artºº 55ºº do Decretodo Decreto--Lei nLei nºº 336/93, compete 336/93, compete 
ààs s Autoridades de SaAutoridades de Saúúdede:

b) Vigiar o nível sanitário dos aglomerados 
populacionais(…) e determinar as medidas correctivas 
necessárias para defesa da saúde pública;

c) Ordenar a suspensão da actividade ou o encerramento 
dos serviços,..., quando funcionem em condições de 
grave risco para a saúde pública.

Actividades das Autoridades de Saúde



Artº 12º do DL 11/2003 
Planos de monitorização e medição 

Devem ser estabelecidos planos de monitorização e 
medição dos níveis de intensidade dos campos 
electromagnéticos, cujos resultados devem ser 
apresentados trimestralmente, entre outras, às  
entidades competentes do Ministério da Saúde,..., dos 
locais de instalação das estações abrangidas. 

CIRCULAR NORMATIVA DA DGS 19/DSA DE 
24.09.2004



Solários

Radiação UV pode induzir 
cancro da pele

Raios UV artificiais não são
mais seguros que os do 
Sol

Actividade regulamentada 
em 2005

Interdita a menores de 18 
anos

A DGS aprova os programas de formação a ministrar aos técnicos.



Linhas de média e alta tensão

Número crescente de pedidos de esclarecimento

Grande preocupação da população face aos novos 
desenvolvimentos nos media

Representam a maior fatia dos pedidos de 
esclarecimento actuais

Argumentos incidem não só na exposição a CEM, 
mas também a outros factores como:

ruído
impacto visual

risco de electrocussão
desvalorização de terrenos



Sítio da DGS

www.dgs.pt



Obrigado pela atenção.
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