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PADRÃO PROCEDIMENTO 

OPERACIONAL 

POP Nº 72 
 

Título: Abertura de Pacotes e Bandejas 

Estéreis 

Área de Aplicação: Materno-infantil 

Setor: Centro Obstétrico, Admissão, 

Ambulatório, Alojamento Conjunto, Unidade 

Neonatal 

Responsável pela prescrição do POP Enfermeiro  

Responsável pela execução do POP Equipe de Enfermagem 

 

1. Definição 
 

 É a técnica adequada para a abertura do material esterilizado, pacotes e bandejas.  

 

 

2. Finalidade  
 

 Impedir a contaminação do material esterilizado, garantindo que o procedimento invasivo ocorra 

de forma asséptica no que tange aos materiais utilizados no paciente. 

 

 

3. Indicações e Contraindicações  
 

INDICAÇÕES: 

 Para todas as bandejas e pacotes estéreis. 

 

CONTRAINDICAÇÕES:  

 Não se aplica 

 

 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

 Mesa de Mayo ou bancada/superfície. 

 Bandeja ou pacote estéril. 

 Impressos (em anexo). 

 

 

5. Descrição do Procedimento 
 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das mãos).                            

 Colocar o pacote ou bandeja sobre uma superfície limpa e seca, de modo que a dobra de cima do 

invólucro fique de frente para quem vai abrir o pacote/bandeja. 

 Retirar a fita adesiva para autoclave termossível, confirmar se a fita passou por calor. 

 Puxar a dobra de cima do pacote/bandeja, abrindo o pacote de modo que as pontas se abram, 

mantendo o braço fora das dobras externas do pacote/bandeja aberto. 

 Abrir a dobra central que ficou por último em direção a quem abre o material tendo o cuidado para 
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não contaminar os instrumentais. 

      OBSERVAÇÕES: 

 Antes de abrir o material, confirmar integridade da embalagem e data de esterilização. 

 Verificar se a fita integradora foi virada, confirmado a esterilização do material. 

 As fitas integradoras para comprovação de esterilização deverão ser adicionadas na folha de 

anotações de enfermagem ou impresso próprio do setor 

 Abrir bandejas e pacotes apenas no momento imediato de realização do procedimento, evitando 

que o material estéril fique exposto e seja contaminado. 
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8. Figuras e Anexos 

Não se aplica 


