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Campos eletromagnéticos e saúde pública: telefones celulares
O campo eletromagnético produzido por telefones celulares são classificados como possíveis
carcinogênicos a humanos. Estudos estão em curso para avaliar plenamente o potencial dos efeitos
de longo prazo de uso dos telefones celulares. Leia a ficha atualizada sobre o assunto que acaba de
ser lançado pela OMS.
O uso do telefone celular é ubíquo, com a estimativa de 4,6 bilhões
de assinaturas de todo o mundo.
O campo eletromagnético produzidos por telefones celulares são
classificados pela Agência Internacional para a pesquisa sobre o
câncer, como uma possibilidade cancerígena aos humanos.
Estudos estão em curso para avaliar plenamente o potencial dos
efeitos de longo prazo de uso dos telefones celulares.
A OMS realizará uma avaliação formal de risco com todos os
resultados de estudos de saúde da exposição em campos de
radiofrequência de 2012.

Read more

Radiação Ultravioleta
A radiação ultravioleta é radiação eletromagnética,
com ondas de comprimento entre 100 e 400 nm.
Pequenas quantidades de radiação ultravioleta são
essências para a produção de vitamina D, mas a
exposição exaustiva pode ocasionar no curto ou
longo prazo, efeitos adversos sobre a pele, olhos e
ao sistema imunológico.
Saiba mais

Observatório de Saúde Global (OSG)
Taxas de morte padronizadas por idade: mensuradas por quantas pessoas morrem por ano, e o porquê
estas morreram é um dos mais importantes meios-juntamente como aferição de como varias doenças e
lesões estão afetando suas vidas- e a avaliação da eficácia do sistema de saúde no país. A obtenção desses
números auxilia as autoridades de saúde determinar se eles estão focando no direito de tipos de ações de
saúde pública que reduzirá o numero de mortes e doenças evitáveis. Cerca de 15% dessas mortes ocorrem
em crianças com idade inferior a 5 anos.A maioria dessas mortes evitáveis ocorrem em países de baixa
renda.
Saiba mais
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