M obile Phone use a n d Br a in Tum our s:
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Pesquisadores do National Toxicology Program (NTP) dos EEUU liberaram resultados parciais relacionados ao seu estudo de
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published French case-control study by Coureau1 and others on mobile phone
exposição á RF em ratos e camundongos¹. O relatório do estudo encontrou 'baixa incidência' de gliomas malignos no
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small
and the authors themselves cautioned having “ found indicat ion of recall bias
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Um grande número de estudos têm sido realizados ao longo das últimas duas décadas para avaliar se os telefones
celulares representam um risco potencial à saúde. Até esta data, não foram estabelecidos efeitos adversos à saúde
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como sendo causados pelo uso do telefone celular.

concluded:

De acordo com a afirmação do Professor Rodney Croft em resposta a este estudo5:
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1 http://biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/05/26/055699.full.pdf
2 Veja o Apêndice G do relatório do estudo NTP.
3 https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2016/SSM_Rapport_2016_15_webb_1.pdf
4 http://www.who.int/mediacentr--e/factsheets/fs193/en/index.html
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Press Release, Institute national de la santé et de la recherche médicale, Ut ilisat ion m assive du t éléphone por t able &
t um eurs cérébrales, 13 May 2014, http://presse-inserm.fr/utilisation-massive-du-telephone-portable-tumeurscerebrales/12519/ Original French quote reads: “il est im por t ant de souligner qu’il s’agit d’une associat ion et non d’un
lien de cause à effet . Cela ne signifie donc pas qu’une per sonne ut ilisant m assivem ent son t éléphone por t able

