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O impacto da pandemia da COVID-19 no sistema público de 
saúde no Brasil tem levado à uma necessidade de reutilização de ma-
terial utilizado para o atendimento de pessoas infetadas. O processo de 
esterilização de instrumentos e equipamento médico é essencial para 
evitar a transferência de infecções entre pacientes e os profissionais 
da saúde.  Além disso, pesquisas recentes indicam que vários tipos de 
bactérias e vírus, inclusive o COVID-19, podem permanecer em sus-
pensão no ar principalmente em ambientes fechados com pouca ou ne-
nhuma forma de ventilação. Para isso, os processos de esterilização e 
de descontaminação ambiental devem ser capazes de eliminar ou des-
truir todas as formas de microrganismos (ex., vírus, bactérias, fungos) 
presentes em um ambiente específico e nos diversos tipos materiais lá 
contidos, garantindo assim  um nível de  segurança adequado para os 
profissionais envolvidos com as pessoas infectadas.
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A esterilização por plasmas é uma tecnologia promissora para 
a eliminação de vírus responsáveis por síndromes respiratórios, por 
exemplo, o SARS-CoV-2 (Filipić et al., 2020). Por exemplo, vírus res-
ponsáveis pela infeção do trato respiratório inferior em crianças podem 
ser completamente desativados de uma superfície de vidro após 5 minu-
tos de exposição a uma fonte de plasma (Sakudo et al., 2017). A esteri-
lização por plasmas tem demostrado eficácia para eliminar outros tipos 
de vírus, por exemplo, norovírus, o vírus da imunodeficiência humana, 
assim como na esterilização de alimentos, por exemplo, alfaces, carne e 
frutas (Filipić et al., 2020).

O Laboratório de Física dos Plasmas do Instituto de Física da 
Universidade de Brasília (LFP/UnB) vem desenvolvendo tecnologias 
baseadas em plasmas desde 2002. Uma das linhas de pesquisa do LFP/
UnB é o desenvolvimento de um reator a plasma para esterilização a 
pressão atmosférica (de Souza, 2012, de Souza e Ferreira, 2012). A des-
carga do tipo barreira dielétrica foi produzida utilizando-se ar comum 
como gás precursor e tensões AC de 16,3 kV e 60Hz. Na validação 
microbiológica, foram utilizados esporos de Geobacillus stearothermo-
philus, considerados os mais resistentes ao processo de esterilização 
por plasma. A eliminação de todos os esporos viáveis foi obtida após 40 
minutos de exposição ao plasma.

Neste projeto propomos o desenvolvimento e construção de 
dois tipos de dispositivos de descontaminação baseados em plasmas. 
O primeiro dispositivo será baseado em descarga corona, portátil 
e de baixo custo, enquanto que o segundo dispositivo será basea-
do em reator a plasma projetado para descontaminação em maior 
escala. As tecnologias serão desenvolvidas no Laboratório de Fí-
sica de Plasmas da Universidade de Brasília, seguindo o modelo 
de “hardware livre”, no qual os diagramas e esquemáticos devem 
ser disponibilizados publicamente, de maneira que qualquer pessoa 
ou entidade possa estudar, modificar, distribuir, fabricar e vender 
diagramas e equipamento baseado no diagrama original. A proposta 
também inclui desenvolvimento e capacitação de recursos humanos 
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através de projetos de iniciação científica, bolsas de apoio técnico e 
dissertações de mestrado.

O principal resultado do projeto é o desenvolvimento de dois 
dispositivos para descontaminação de instrumentos, equipamento mé-
dico e ambiente hospitalar. O primeiro dispositivo será portátil e de 
baixo custo, para descontaminação em pequena escala (instrumentos 
e/ou higienização de mãos), enquanto que o segundo dispositivo será 
projetado para descontaminação em escala maior (ex., descontamina-
ção de vários instrumentos e/ou ambientes). O modelo de “hardware 
livre” permitirá que qualquer indivíduo, entidade ou empresa possa ter 
acesso, implementar, fabricar e ainda modificar livremente a tecnolo-
gia desenvolvida no projeto. O projeto também tem como objetivo o 
desenvolvimento de recursos humanos através de projetos de iniciação 
científica, bolsas de apoio técnico e dissertações de mestrado.
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