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As novas tecnologias, como o uso de 
telefones celulares, vêm crescendo 
gradativamente no decorrer dos anos. 
Estes aparelhos emitem ondas 
eletromagnéticas não ionizantes com 
efeitos prejudiciais aos sistemas 
biológicos, entre eles a coagulação 
sanguínea. Diante disso, o objetivo deste 
trabalho foi analisar a influência das ondas 
eletromagnéticas nos testes que avaliam a 
cascata de coagulação, Tempo de 
atividade de protrombina (TAP) e Tempo 
de tromboplastina parcial ativada (TTPa), 
avaliando assim via extrínseca e 
intrínseca do sistema de coagulação. 
 
 
Foram analisadas 10 amostras 

sanguíneas de plasma citratado, 

separadas em grupo teste e grupo 

controle para excluir outros interferentes e 

garantir o tempo de contato das amostras 

com as ondas eletromagnéticas de um 

celular conectado ao Wi-Fi. 

Imediatamente após a coleta, as amostras 

foram testadas com os exames TAP e 

TTPa (tempo zero), o grupo teste foi 

colocado em contato com o celular 

conectado ao Wi-Fi dentro de uma caixa 

de poliestireno expansivo e o grupo 

controle foi armazenado nas mesmas 

condições, porém sem contato com o 

celular. Os grupos ficaram separados por 

uma distância de 6,60 metros. Os exames 

de TAP e TTPa foram realizados nos 

períodos de 6 horas, 11 horas e 24 horas 

para ambos os grupos. 

Os resultados de TAP e TTPa, quando 

comparado os tempos de exposição de 6, 
11 e 24 horas das amostras expostas as 
ondas eletromagnéticas com seus 
respectivos grupos controle, não foram 
observados valores significativos (p> 
0,1247 e p>0,3395 ).  Porém, foi 
observado um aumento significativo nos 
resultados de  TAP e TTPa quando 
analisados intra-grupo. No exame TAP foi 
observado para o grupo controle um valor 
de p=0,0067 e p=0,3304 para grupo teste 
e no exame TTPa, o grupo controle 
apresentou p= 0,0058  e no grupo teste p< 
0,0001.  
 
 
Os resultados mostraram que não houve 
interferência das ondas eletromagnéticas 
emitidas por telefone conectado ao Wi-Fi 
nos tempos de 6, 11 e 24 horas quando 
comparadas com o respectivo grupo 
controle. Entretanto, foi observada uma 
diminuição significativa da atividade de 
coagulação nas amostras teste e controle 
quando comparado intra-grupos, 
sugerindo  uma possível degradação das 
amostras. Sendo assim, conclui-se que as 
ondas eletromagnéticas emitidas por 
telefone celular conectado ao Wi-Fi, em 
um período de até 24 horas, não alteram 
nem a via intrínseca e nem a via 
extrínseca da cascata de coagulação. 
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