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RESUMO 

 

Objetivos: Avaliar os resultados da inserção do dispositivo intratubário Essure® no 

que concerne à técnica de inserção (tempo de procedimento, cálculo da taxa de 

inserção bem-sucedida e cálculo da taxa de sucesso de inserção) e à tolerabilidade 

da paciente (dor no procedimento, efeitos adversos no pós-operatório imediato e 

intercorrências no pós-operatório).  

Métodos: Estudo retrospectivo realizado por meio de coleta de dados nos 

prontuários de uma amostra por conveniência de pacientes submetidas à inserção 

do dispositivo intratubário entre janeiro e setembro de 2016 em uma maternidade 

pública no Rio de Janeiro. As informações foram reunidas em um banco de dados e 

foram realizadas estatísticas descritivas, incluindo média, percentual e intervalo de 

confiança, bem como utilizado o teste de normalidade Shapiro-Wilk para a avaliação 

dos dados.  

Resultados: Foram incluídos 904 casos no estudo. Não foram visualizadas 

alterações anatômicas em 85,8% dos casos e os achados mais comumente 

descritos à histeroscopia foram as sinéquias, presentes em 9,5% das pacientes. A 

média do tempo de procedimento foi de 3,56 minutos (IC 3,47-3,63); a dor foi 

considerada ausente a leve em 58,6% dos casos registrados, leve a moderada em 

32,8% dos casos e de forte à pior dor possível em menos de 1% dos casos (0,8%), 

utilizando a escala verbal, de 0 a 10. A inserção bilateral do Essure® foi bem-

sucedida em 85,0% dos casos e a taxa de sucesso de inserção foi de 99,5%. Não 

foram identificadas complicações graves relacionadas ao procedimento e a 

hipotensão por reação vasovagal ocorreu em apenas 5 mulheres (0,6%). 

Conclusões: A inserção do dispositivo intratubário Essure® para esterilização 

histeroscópica se mostrou factível, rápida, segura e bem tolerada pelas pacientes. 

As taxas de inserção bem-sucedida e de sucesso de inserção foram altas. Ademais, 

foram verificadas baixas taxas de complicação no curto prazo, com efeitos colaterais 

menores na maioria dos casos e não foram observadas complicações graves no 

curto prazo. 

Palavras-chave: “Esterilização tubária”, “Histeroscopia”, “Saúde da mulher”, 

“Anticoncepção”, “Dissertação”. 
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ABSTRACT  

 

Objective: To evaluate the insertion of Essure™ device for female sterilization, 

concerning the technique (time of procedure, successful insertion rate and 

successful tubal placement rate) and the feasibility (pain, side effects and short-

term complications). 

Methods: Retrospective study with a sample of 904 patients who underwent the 

Essure™ sterilization procedure between january and september 2016 on a 

brazilian public hospital. Data were obtained from medical records, compiled on 

a database and analysed, using descriptive statistics. 

Results: There were no findings described on 85,8% of all hysteroscopies 

performed and the most common alterations encountered were synechiae 

(9,5%). The procedure last an average of 3.56 minutes (range 1-10) and the pain 

was reported as none to annoying in 58,6% of the registred data, annoying to 

uncomfortable in 32,8% and dreadful to agonizing in less than 1% (0.8%), based 

on a 0-10 verbal scale. Succesful insertion rate was 85.0% and succesfull tubal 

placement rate was achieved in 99.5% cases. There were no severe 

complications related to the procedure, but transient vasovagal reactions occured 

in 5 women (0.6%). 

Conclusions: Female sterilization performed by hysteroscopy using the 

EssureTM system is a safe, feasible, fast and well-tolerated procedure. The 

successful insertion rate and the successful tubal placement rate were high. 

There were few and mild adverse effects during the procedure and there were no 

severe complications on the short term. 

Keywords: “Sterilization, tubal”, “Hysteroscopy”, “Female sterilization”, 

“Contraceptive devices”, “Dissertation”. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A contracepção é um tema de grande interesse para a Humanidade. Não se 

trata apenas de um conceito e de uma preocupação da Era Moderna, havendo 

práticas documentadas desde a Mesopotâmia e o Egito Antigo. Os primeiros 

registros referindo-se ao controle de natalidade datam de cerca de 1850 a.C., 

com o uso da goma arábica no canal vaginal como espermicida.1  

O lançamento da pílula anticoncepcional na década de 60 representou uma 

revolução da mulher moderna ao permitir o controle voluntário da fertilidade, 

separando a sexualidade da reprodução. Tal ocorrência favoreceu, ainda, uma 

melhor adequação feminina ao competitivo mercado de trabalho nos grandes 

centros urbanos. Sob essa ótica, a contracepção é um tema de extrema 

relevância no âmbito individual. 

O acesso das pessoas a informação, a métodos e a técnicas para concepção 

e para a anticoncepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco 

suas vidas e saúde é um direito assegurado pelo Planejamento Familiar, previsto 

em lei na Constituição Federal Brasileira.2 No momento em que o Estado tem o 

dever de propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 

direito, trata-se também de um tema de interesse público, podendo ser 

desmembrado em suas importâncias política, econômica e sanitária.  

De acordo com dados obtidos pela National Survey of Family Growth 

realizado pelo Centers for Disease Control (CDC) entre 2006 e 2008, mais de 

99% das mulheres que já tiveram uma experiência sexual fizeram uso de pelo 

menos um método contraceptivo. Dentre esses métodos, a esterilização é o 

método contraceptivo de predileção no mundo, utilizado por 19% das mulheres 

entre 15 e 49 anos e o segundo mais utilizado nos Estados Unidos, perdendo 

apenas para o uso de anticoncepcional oral. A esterilização é escolha de mais 

de 10 milhões de mulheres americanas, sendo realizados em torno de 345 mil 

procedimentos ao ano nos EUA.3  

No Brasil, os dados mais recentes obtidos no Departamento de Informática 

do SUS (DATASUS) são de 2006 e eles mostram que 67,8% das mulheres 
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utilizavam algum dos métodos contraceptivos disponíveis. A pílula 

anticoncepcional foi escolha de 22,1% dessas pacientes e a esterilização 

tubária, de 21,8% delas.4  

Há algumas décadas, a laqueadura tubária por laparoscopia é considerada o 

procedimento de referência para esterilização feminina, sendo amplamente 

realizada nos países desenvolvidos. Apesar de ser um método seguro, está 

associado a complicações raras relacionadas à anestesia geral, à lesão vascular 

ou de órgãos.5  

A laqueadura tubária é um procedimento legal no Brasil, autorizado pelo 

Sistema Único de Saúde pela Portaria 114, publicada em 1997. Desde sua 

liberação no SUS, houve um aumento exponencial na demanda pelo 

procedimento, especialmente na Região Sudeste. De acordo com dados dos 

registros administrativos de autorização de procedimentos de internação 

hospitalar (AIH-DATASUS), as esterilizações femininas registradas no Brasil 

passaram de 293 registros em 1998 para 15.370 procedimentos em 2001.  

A oferta de procedimentos de esterilização feminina, no entanto, não 

conseguiu acompanhar o aumento da demanda de pacientes do SUS. Berquó e 

Cavenaghi mostraram em estudo publicado em 2003 que, após um seguimento 

de aproximadamente seis meses, apenas 25,8% das mulheres que demandaram 

esterilização pelo SUS foram submetidas ao procedimento.6  

Após a aprovação do Essure® como método de esterilização por via 

histeroscópica pela ANVISA em 2009, houve um interesse em disponibilizar o 

método no SUS como uma opção de rápida execução, permitindo aumento da 

oferta, sem a necessidade de internação hospitalar.  

O Hospital da Mulher Mariska Ribeiro (HMMR), localizado no bairro de 

Bangu, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), é uma maternidade municipal de 

grande importância para a região, realizando uma média de 400 partos/mês. 

Desde novembro de 2014, o uso do Essure® foi implementado nessa unidade 

como método de esterilização ambulatorial, sendo o único hospital público do 

município do Rio de Janeiro a realizar o procedimento pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS).  



18 
 

Atualmente, todos os casos de indicação para esterilização em postos de 

saúde do município do Rio de Janeiro são referenciados para a realização da 

inserção do dispositivo intratubário nesse hospital. Houve um período de 

suspensão do uso do Essure® no HMMR, em cumprimento à proibição da 

ANVISA, ocorrida no período de fevereiro a julho de 2017. Todavia, tal hospital 

é detentor da maior casuística brasileira conhecida sobre o método, somando 

mais de 3 mil casos registrados.  

Como consideramos que o método está em uso como alternativa à 

laqueadura convencional ou por laparoscopia no sistema público, é fundamental 

aprimorarmos o conhecimento médico sobre a técnica de inserção do 

dispositivo, em relação à tolerabilidade da paciente e dos efeitos adversos 

imediatos. A utilização de um método pouco estudado ou pouco seguro poderia 

acarretar sérias consequências por falhas e em decorrência do 

desconhecimento das complicações associadas. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Apesar de o Essure® já estar no mercado há dezesseis anos, estudos sobre 

o método são escassos ao redor do mundo. Quando considerado apenas o 

âmbito nacional, os estudos são ainda mais raros.  

Ao serem pesquisados os termos “Essure” e “Brazil” no Pubmed, é 

encontrado apenas um estudo brasileiro mostrando a experiência inicial com o 

uso do dispositivo intratubário em 38 pacientes na cidade de São Paulo.7  

Quando pesquisados os mesmos termos no Scielo, são encontrados apenas 

dois estudos brasileiros de mesma autoria, sendo um deles coincidente com o 

resultado do Pubmed descrito e o outro aborda um relato de caso sobre a 

inserção do dispositivo em paciente com sistema intrauterino (SIU) liberador de 

levonorgestrel.8 Portanto, até o presente momento, estamos tratando de um 

estudo pioneiro no Rio de Janeiro e o maior estudo sobre o método no Brasil. 

Ademais, sendo especialista em endoscopia ginecológica, entusiasta do 

tema de contracepção e obstetra do Hospital da Mulher Mariska Ribeiro durante 

quatro anos, tive a curiosidade de observar a realização de alguns 

procedimentos de esterilização realizada por via histeroscópica neste hospital. 

Surpreendi-me com a exuberante casuística e a vasta experiência do serviço 

com o método, bem como tive a impressão de se tratar de um método altamente 

tolerável, rápido e revolucionário, o que despertou meu interesse de realização 

de um projeto para o meu mestrado. Realizar uma pesquisa sobre o tema 

parecia-me ser uma experiência bastante enriquecedora para a minha área de 

atuação e estudar profundamente o assunto de tamanha relevância para a 

prática clínica seria uma vivência altamente prazerosa.  

Por fim, urge a necessidade de avaliação da técnica de inserção, da 

tolerabilidade da paciente e dos efeitos adversos imediatos e de curto prazo para 

nos assegurarmos que a qualidade do serviço prestada nessa unidade hospitalar 

está em consonância com os padrões mundiais. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

O presente estudo tem como objetivo avaliar os resultados da inserção do 

sistema Essure® no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, no que concerne à 

técnica de inserção e à tolerabilidade da paciente. Serão analisados, ainda, 

dados sobre aspectos sociodemográficos e obstétricos das pacientes. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Aspectos relativos à técnica: 

 Avaliar o tempo de procedimento para a inserção do dispositivo 

intratubário Essure®; 

 Calcular a taxa de inserção bem-sucedida; 

 Calcular a taxa de sucesso de inserção. 

 

Desfechos relativos à tolerabilidade da paciente: 

 Avaliar a dor apresentada durante a inserção; 

 Analisar os efeitos adversos no pós-operatório imediato;  

 Averiguar as intercorrências apresentadas no pós-operatório 

imediato.  
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4. REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 . ASPECTOS RELEVANTES SOBRE A HISTÓRIA DA 

ANTICONCEPÇÃO 

 

A história da anticoncepção pode ser classificada didaticamente em: 

anticoncepção antes do século XIX, anticoncepção no século XIX e 

anticoncepção após o século XIX. O século XIX é um marco nesses 

acontecimentos devido à Revolução Industrial, com a migração da população 

rural para os centros urbanos que levou à transição demográfica posteriormente, 

bem como ao intenso avanço científico do período.1 

Descrições contidas em papiros do Egito Antigo, escritas em 

aproximadamente 1850 a.C., relatam o uso de pessários, pedaços de pano 

embebidos em misturas contendo excremento de crocodilo e farinha fermentada, 

inseridos na vagina para o bloqueio da entrada do esperma. Figuras de 1350-

1200 a.C. mostravam homens com envoltórios em pênis, feitos provavelmente 

por intestino animal, bastante semelhantes ao modelo de camisinha masculina 

atual.1 

O século XIX foi marcado por contradições relacionadas à contracepção. Por 

um lado, havia intensa produção técnico-científica nos campos da engenharia e 

da medicina, permitindo descobertas bastante relevantes para o tema, como a 

galvanização da borracha realizada por Goodyear em 1844. Da mesma maneira, 

a explosão demográfica do período, ratificada pela teoria malthusiana, promovia 

razões para o controle de natalidade. Por outro lado, no entanto, houve grande 

repressão política e religiosa, com a Igreja e a moral puritana da Era Vitoriana 

opondo-se fortemente a essa temática.   

Descobertas do final do século XIX e do início do século XX contribuíram de 

forma significativa para a rápida evolução científica do século XX, que foi 

marcado, ainda, por movimentos feministas em prol da anticoncepção. Nesse 

âmbito, a enfermeira americana Margareth Sanger lutou contra a Lei de 

Comstok, aprovada em 1873 pelo Congresso Americano, que definia a 
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anticoncepção como obscena e ilegal. Sanger foi, ainda, uma grande 

incentivadora para o desenvolvimento da pílula anticoncepcional. Outra feminista 

importante na história foi a escocesa Marie Stopes, criadora da primeira clínica 

de planejamento familiar do Reino Unido. 

O desenvolvimento da pílula contraceptiva na década de 60 foi um dos 

acontecimentos mais importantes do século XX e provocou efeitos diretos 

imediatos e remotos sobre valores morais, sociais e culturais. 

O dispositivo intrauterino (DIU) também foi bastante popular na década de 70 

nos Estados Unidos, sendo o método de escolha de 10% das mulheres 

americanas que praticavam a anticoncepção. No entanto, relatos de casos de 

mortes maternas por sepse de pacientes que engravidaram com o dispositivo, 

bem como a associação do dispositivo como fator de risco para desenvolvimento 

de doença inflamatória pélvica e para infertilidade levaram a um declínio abrupto 

do uso do método pelas americanas. Tal queda culminou com a supressão da 

comercialização pelos fabricantes em resposta aos encargos representados 

pelas demandas judiciais, porém sem relação com razões médicas ou 

científicas. O número de usuárias de DIU nos Estados Unidos reduziu 

drasticamente de 2,2 milhões para 700.000 em apenas 7 anos.1 

Ao final da década de 80, houve novo recrudescimento no número de 

mulheres que optavam pelo dispositivo intrauterino. O aumento da procura 

ocorreu devido às publicações científicas que demostraram que o DIU era um 

método seguro e efetivo em mulheres bem selecionadas. Atualmente, o DIU é 

escolha de mais de 100 milhões de mulheres em todo o mundo.1 

 

4.2. ASPECTOS RELEVANTES SOBRE A HISTÓRIA DO PLANEJAMENTO 

FAMILIAR 

 

4.2.1. HISTÓRIA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a comunidade 

internacional estabeleceu convenções nas quais foram estabelecidos estatutos 
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de cooperação mútua e mecanismos de controle para garantia dos direitos 

básicos a uma vida digna, os chamados Direitos Humanos. 

Em 1952, foi criada em Londres, por Margaret Sanger, a Federação 

Internacional do Planejamento Familiar (International Planned Parenthood 

Federation – IPPF), que defendia que o crescimento populacional deveria ser 

controlado em favor do crescimento econômico e do desenvolvimento. 

A I Conferência Internacional sobre Direitos Humanos, ocorrida no Teerã, em 

1968, firmou a discussão realizada na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, reconhecendo o Planejamento Familiar como um direito humano 

básico. 

A Declaração de Alma Ata, realizada na cidade de Alma Ata, na antiga União 

Soviética, em 1978, não só ratificou o Planejamento Familiar como direito 

humano básico, como afirmou que este se trata de uma ação de Saúde Pública.  

Em 1994, no Cairo, durante a Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU), foram discutidos 

o direito da mulher de controlar o número e o momento mais adequado de suas 

gestações e o direito ao acesso a métodos contraceptivos e a serviços seguros 

de abortamento.  

 

4.2.2. O PLANEJAMENTO FAMILIAR NO BRASIL 

 

O Planejamento Familiar no Brasil do período colonial à República 

demonstrava uma tendência ao natalismo e à ideia de aperfeiçoamento da raça 

brasileira.9 Somente na década de 80, com a retomada da trajetória democrática 

do país, as mulheres passaram a gozarem de seus direitos relacionados às suas 

escolhas no campo do Planejamento Familiar. 

Lançado em 1983, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM) visava normatizar ações voltadas para cada etapa do ciclo vital 

feminino, reunindo princípios de atenção preventiva e cuidados curativos e 

inserção de atividades relacionadas ao Planejamento Familiar.  
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A criação do Sistema Único de Saúde pela Constituição Federal de 1988 

registrou o Planejamento Familiar como livre escolha do cidadão. A Carta 

Magna, no Artigo 226, parágrafo 7º determina ser função do Estado disponibilizar 

recursos educacionais e científicos para viabilizar o exercício do Planejamento 

Familiar, conforme já afirmado pela Declaração de Alma Ata, em 1978.  

O Programa de Planejamento Familiar desenvolvido pelo SUS busca 

garantir que seus usuários possam, com informação e conhecimento, escolher, 

de forma segura e eficaz, o momento que considerem mais pertinente para a 

concepção. É definido pela Lei 9263 de 12 de janeiro de 1996 como o conjunto 

de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de 

constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo 

casal.  

De acordo com a mesma lei, regulamentada pela Portaria 048 do Ministério 

da Saúde de 1999, a esterilização voluntária é permitida no Brasil em homens e 

mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos ou, pelo menos, com 

dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a 

manifestação da vontade e o ato cirúrgico. É vedada a esterilização cirúrgica da 

mulher durante os períodos de parto, aborto ou até o 42º dia de pós-parto ou 

aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas 

sucessivas anteriores ou quanto a mulher for portadora de doença de base em 

que a exposição a um segundo ato anestésico ou cirúrgico represente maior 

risco para a sua saúde. 

 

4.3. O DISPOSITIVO INTRATUBÁRIO ESSURE® 

 

O Essure® é um microimplante composto por uma liga metálica e um 

polímero de 4 cm de comprimento, com 0,8mm de diâmetro em sua forma 

comprimida, anterior à inserção. Consiste em uma mola composta internamente 

por fibras de aço inoxidável e de politereftalato de etileno (PET). Em sua porção 

externa, a mola é recoberta por uma liga de nitinol (níquel-titânio).10,11,12,13 

(Figura 1) 
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Figura 1. O dispositivo intratubário Essure®.13 

Fonte: Sinha D, Kalathy V, Gupta JK, Clark TJ. The feasibility, success and 

patient satisfaction associated with outpatient hysteroscopic sterilisation. .Br J 

Obstet Gynaecol. 2007; 114 (6): 676-83. 

 

O dispositivo inicialmente apresenta-se sob a forma comprimida e sua 

inserção é realizada por meio de histeroscopia (HSC), para que se atinja a tuba 

uterina proximal sob visão direta. Após o posicionamento, ocorre uma expansão 

do implante que o ancora à tuba, atingindo 2 mm de diâmetro. As fibras de PET 

estimulam a proliferação do tecido adjacente por meio de inflamação e de 

formação de fibrose, envolvendo e infiltrando o dispositivo. O resultado é a 

oclusão tubária ao final de algumas semanas.  

O Essure® dispõe de quatro marcadores radiopacos, localizados na 

extremidade distal (molas interna e externa) e proximal (molas interna e externa), 

permitindo que seu posicionamento seja avaliado por diversos métodos de 

imagem. (Figura 2) 
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Figura 2. Indicação dos quatro marcadores radiopacos presentes nas 

extremidades do dispositivo intratubário Essure®.14 

Fonte: Munro MG, Nichols JE, Levy B, Vleugels MPH, Veersema S. 

Hysteroscopic sterilization: 10-year retrospective analysis of worldwide 

pregnancy reports. J Minim Invasive Gynecol. 2014; 21 (2): 245-51. 

 

Após três meses da data de inserção, uma radiografia (RX) de pelve, uma 

ultrassonografia (USG) ou uma histerossalpingografia (HSG) deve ser realizada 

para confirmar o posicionamento adequado do dispositivo e um método 

contraceptivo deve ser utilizado concomitantemente durante todo esse período 

de forma a assegurar a contracepção antes da confirmação do posicionamento 

adequado.  

O tipo de exame de imagem utilizado varia de acordo com a região e com o 

ambiente regulatório em que a esterilização histeroscópica foi aprovada. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, utiliza-se a histerossalpingografia modificada, que 

permite ao mesmo tempo a confirmação da obstrução tubária bilateral e a 

localização satisfatória do dispositivo.14 

A radiografia era o exame de imagem considerado de primeira linha para a 

avaliação do posicionamento na Europa. (Figura 3) Todavia, após diversos 

estudos sobre da validade da ultrassonografia para a substituição dos exames 

de imagem radiológicos, a ultrassonografia transvaginal foi aprovada como 

alternativa para esse fim na Europa, no Canadá, na África do Sul e na Austrália. 
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Figura 3. Posicionamento do dispositivo Essure® verificado pela radiografia de 

pelve.12 

Fonte: Ricci PA, Solà VD, Avilés LG, Pardo SJ.Control de dispositivos 

intratubários Essure mediante estúdio de imágenes. Rev Chil Obstet Ginecol. 

2007; 72 (6): 397-401. 

 

A ultrassonografia passou a ser descrita em alguns estudos como método 

preferencial, por se tratar de um exame disponível ao ginecologista, que não 

envolve a exposição à radiação e que permite uma avaliação concomitante dos 

demais órgãos do aparelho reprodutor feminino.12 (Figura 4) 
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Figura 4. Posicionamento do dispositivo Essure® verificado pela ultrassonografia 

transvaginal.12  

Fonte: Ricci PA, Solà VD, Avilés LG, Pardo SJ.Control de dispositivos 

intratubários Essure mediante estúdio de imágenes. Rev Chil Obstet Ginecol. 

2007; 72 (6): 397-401. 

 

A histerossalpingografia, apesar de ser o padrão-ouro para confirmação da 

obstrução tubária, é um método invasivo e menos disponível e ficou, então, 

reservada para os casos de dúvida do correto posicionamento à radiografia ou à 

ultrassonografia. A necessidade de confirmação com histerossalpingografia fica 

restrita, de acordo com a literatura, a apenas 15% dos casos.15,16,17,18,19 (Figura 

5) 
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Figura 5. Posicionamento do dispositivo Essure® verificado pela 

histerossalpingografia, confirmando a obstrução tubária bilateral.20 

Fonte: Thurmond, A S. Fallopian tube catheterization. Semin Intervent Radiol. 

2013; 30 (4): 381-7. 

 

4.4. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉTODO 

 

O Essure®, inicialmente chamado de STOP (Selective Tubal Occlusion 

Procedure), foi o primeiro método de esterilização histeroscópica aprovado para 

uso em todo o mundo.10 Foi desenvolvido em 1998 em Mountain View, California, 

pela empresa Conceptus Inc., que posteriormente foi comprada pela Bayer AG.22 

Em 2002, teve seu uso liberado pela Food and Drug Administration (FDA) e, 

somente em 2009, obteve a aprovação para uso no Brasil pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA). 7 Atualmente, o Essure® é a única marca de 

dispositivo de esterilização intratubária inserido por via histeroscópica disponível.  

O dispositivo promove algumas vantagens evidentes:  

 Introdução em caráter ambulatorial; 

 Sem necessidade de anestesia geral; 

 Sem incisão abdominal; 

 Permite a reintegração laboral mais rápida. 
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Sua limitação ainda está relacionada ao custo, orçado atualmente em torno 

de $1374 (mil trezentos e setenta e quatro dólares). No entanto, ainda assim, 

parece ser mais barato do que a laqueadura por laparoscopia, conforme visto 

em alguns estudos22,23. O valor da laqueadura laparoscópica foi estimado em 

$3449 (três mil quatrocentos e quarenta e nove dólares), sendo incluídos na 

avaliação os custos relacionados ao pré e ao pós-operatório e os custos 

inerentes ao procedimento no peroperatório.23  

Dados obtidos nas fases II e III dos estudos clínicos mostraram boa 

tolerabilidade, segurança e eficácia do procedimento e, desde então, órgãos 

regulatórios aprovaram o seu uso em diversos países.24,25  

Estudos disponíveis na literatura sobre o assunto ainda são raros, porém 

bastante animadores. Munro e colaboradores realizaram um levantamento no 

banco de dados Manufacturer and User Facility Device Experience (MAUDE), da 

FDA e de relatos voluntários entre 2001 e 2010, encontrando 748 casos de 

gestação com o Essure® dentro de um universo de 497.305 inserções no 

período, extrapolando a uma taxa de gravidez de 0,15%.14  

Sinha e colaboradores realizaram um estudo prospectivo com 112 casos 

avaliando diversos parâmetros relacionados à viabilidade, à tolerabilidade do 

método, bem como a satisfação da paciente e o sucesso do procedimento. 

Concluiu-se que o método é seguro e bem-sucedido, com altas taxas de 

satisfação da paciente.13  

Chern e colaboradores realizaram um estudo retrospectivo avaliando o uso 

do método em Cingapura e verificaram que o método também se mostrou seguro 

e adequado para ser utilizado também pelas pacientes asiáticas.11  

A despeito dos diversos resultados animadores publicados na literatura em 

todo o mundo, em 2013 o produto emergiu nos noticiários dos Estados Unidos 

da América (EUA), devido à associação com efeitos adversos graves que 

levaram a intervenções cirúrgicas para a sua remoção. As principais queixas 

incluíam dor pélvica, sangramento e edema. A empresa Bayer AG disponibilizou 

um número de telefone toll-free para receber queixas das pacientes relacionadas 

aos efeitos colaterais associados ao método. 
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Em fevereiro de 2016, a FDA disponibilizou um aviso no rótulo do produto 

alertando as usuárias sobre as complicações associadas ao Essure®. A 

autoridade americana também exigiu que a Bayer AG conduzisse uma vigilância 

pós-comercialização em que fossem acompanhadas 2 mil mulheres por um 

período mínimo de 3 anos, comparando a eficácia e a segurança do dispositivo 

aos métodos de esterilização cirúrgica. Aos médicos e às pacientes, foi exigido 

que assinassem um checklist antes da inserção do Essure®, bem como um 

consentimento atestando o adequado posicionamento realizado 3 meses após o 

procedimento. 

Em fevereiro do ano seguinte, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) determinou a suspensão da importação, da distribuição e 

comercialização, do uso e da divulgação do Essure® em todo o território 

nacional. Segundo esse órgão, o Essure® poderia provocar alterações no 

sangramento menstrual, gravidez indesejada e dor crônica. Além disso, houve 

relatos de casos de perfuração e de migração do dispositivo para cavidade 

abdominal, bem como alergia e sensibilidade ou reações do tipo imune, levando 

a um questionamento à empresa sobre a segurança do produto. A suspensão 

foi determinada devido à ausência de manifestação da empresa responsável 

pelo produto no Brasil quando questionada. Após apresentados os devidos 

relatórios exigidos pela Anvisa, o Sistema Essure® foi liberado novamente em 

julho do mesmo ano. 

Pelos mesmos motivos defendidos pela ANVISA, na União Europeia, a CE 

Marking (Marcação CE), responsável pela licença comercial para uso do 

Essure® na Europa, suspendeu seu uso em agosto de 2017 e houve um 

recolhimento do produto pelas autoridades da França e da Ucrânia. Após o 

ocorrido, a indústria responsável também retirou o produto do mercado no 

Canadá, no Reino Unido, na Finlândia e na Holanda. 

De modo paralelo ao que ocorreu na história da anticoncepção com a 

evolução do DIU, é possível que as informações ameaçadoras ao método, 

reforçadas pela mídia, de casos de efeitos adversos sem o devido respaldo 

científico sejam apenas um cenário temporário em que nos encontramos no 

presente. Portanto, torna-se fundamental o reforço técnico-científico com 
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pesquisas relacionadas ao tema em âmbito mundial para endossar o método no 

rol de técnicas seguras para esterilização feminina.   
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5. MÉTODOS 

 

5.1. LOCAL E TIPO DE ESTUDO 

 

A pesquisa teve por desenho um estudo retrospectivo de caráter quantitativo 

com análise de prontuários de uma amostra por conveniência. Foram recrutados 

para o estudo dados dos prontuários das pacientes submetidas à inserção de 

dispositivo intratubário (Essure®) no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, hospital 

municipal localizado no bairro de Bangu, na cidade do Rio de Janeiro (RJ - 

Brasil), no período de janeiro a setembro de 2016. Foram consideradas para o 

estudo as informações contidas nos prontuários até dezembro de 2016, período 

em que foram avaliados os posicionamentos dos dispositivos por método de 

imagem daquelas pacientes submetidas à inserção três meses antes.  

 

5.2.  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

As pacientes eram acompanhadas pelo programa de Planejamento Familiar 

nas Unidades Básicas de Saúde e eram referenciadas para o HMMR quando 

manifestavam o interesse pelo método de esterilização feminina realizado por 

via histeroscópica. Em cumprimento à lei de esterilização voluntária do 

Planejamento Familiar, as pacientes obedeciam aos seguintes critérios, 

avaliados previamente à inserção:  

 Idade reprodutiva; 

 Capacidade civil plena; 

 Mais de 2 filhos vivos ou acima de 25 anos; 

 Prazo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato 

cirúrgico. 

Para este estudo, foram recrutadas todas as pacientes submetidas à 

inserção do dispositivo intratubário Essure® no HMMR no período de janeiro a 
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setembro de 2016. Não houve perda de casos no período assinalado, bem como 

não houve controle de seleção das pacientes participantes no período.  

 

5.3. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

 

Nenhuma paciente submetida à inserção do dispositivo Essure® no período 

de janeiro a setembro de 2016 foi excluída da análise. No entanto, algumas 

informações de interesse, como estado civil, aspecto do endométrio à 

histeroscopia, tempo de procedimento e dor não foram registradas em alguns 

prontuários, prejudicando a avaliação completa desses parâmetros. Em relação 

aos critérios de exclusão para a realização do procedimento, não foram 

candidatas à inserção aquelas pacientes que apresentavam: 

 Incerteza sobre a escolha de um método permanente; 

 Insegurança em relação ao método de obstrução tubária realizado 

por via histeroscópica; 

 Menos de 6 semanas da ocorrência de um parto ou da interrupção 

da gravidez no segundo trimestre; 

 Infecção ginecológica ativa ou recente; 

 Tumor maligno ginecológico, suspeito ou conhecido; 

 Alergia comprovada a níquel; 

 β-hCG positivo em dosagem sérica realizada na data de inserção; 

 Pressão arterial sistólica acima de 160 mmHg e/ou PA diastólica 

acima de 90 mmHg no momento do exame.  
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5.4. FLUXO DO ATENDIMENTO 

 

 5.4.1. PRÉ-OPERATÓRIO 

 

5.4.1.a. REUNIÃO COM EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 

As pacientes selecionadas pela rede de saúde do município eram 

encaminhadas ao Hospital da Mulher Mariska Ribeiro e orientadas a 

comparecerem a um primeiro encontro com a equipe de enfermagem para 

receberem instruções sobre o método.  

O encontro era realizado em torno de um mês antes da data de inserção e 

era oportuno para a confirmação da decisão da paciente pela esterilização, bem 

como para o esclarecimento de dúvidas e para a verificação dos documentos do 

planejamento familiar.  

A reunião também era importante para a orientação sobre uso de um método 

contraceptivo hormonal até a data do procedimento. A utilização de um 

contraceptivo oral combinado traria as seguintes vantagens: 

 Melhor avaliação da cavidade uterina e das alterações anatômicas; 

 Maior facilidade de visualização dos óstios tubários; 

 Maior acessibilidade aos óstios tubários, facilitando a técnica de 

inserção do dispositivo; 

 Independência da data do ciclo para realização do procedimento, 

facilitando o agendamento; 

 Maior segurança contraceptiva. 

Pacientes que já utilizavam um método contraceptivo hormonal eram 

orientadas a manter a escolha; para aquelas que utilizavam condom, sugeria-se 

fortemente o uso de um método hormonal; por fim, aquelas que utilizavam DIU 

de cobre eram orientadas a utilizar o método hormonal naquele mês e o DIU 

poderia ser mantido concomitantemente no período. 
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5.4.1.b.  DIA DO PROCEDIMENTO 

 

Nos dias previamente agendados, as pacientes eram acolhidas na admissão 

do hospital, onde eram avaliados os sinais vitais e colhida amostra de sangue 

para a dosagem de β-hCG.  

Era realizada uma anamnese sumária, com registro da história patológica 

pregressa geral, incluindo comorbidades, do uso de medicações, cirurgias 

prévias e alergia. Eram colhidos, ainda, dados relacionados à história pregressa 

ginecológica, incluindo dados sobre a data da última menstruação e da última 

relação sexual, contracepção em uso e paridade, conforme ficha de 

procedimento no Apêndice I. 

Todas as pacientes recebiam diazepam 10 mg e ibuprofeno 600 mg via oral 

30 a 60 minutos antes da inserção do dispositivo para prevenir o espasmo 

tubário.  

 

5.4.2. PEROPERATÓRIO  

 

5.4.2.a. TÉCNICA DO PROCEDIMENTO 

Os procedimentos foram realizados em regime de hospital-dia, em um 

ambulatório, por três histeroscopistas com experiência em ginecologia há mais 

de 10 anos e em histeroscopia há mais de 8 anos.   

A paciente era colocada em posição de litotomia, em mesa específica, com 

os pés apoiados na perneira e as pernas afastadas lateralmente.  

Não foi utilizado qualquer anestésico para os procedimentos. Da mesma 

maneira, o procedimento dispensou antissepsia do colo ou da vagina.  

A técnica de histeroscopia utilizada foi a de vaginoscopia, dispensando o uso 

de espéculo ou de pinça de Pozzi. O histeroscópio utilizado apresentava o 

sistema óptico de Hopkins, rígido, com visão angular de 30º e óptica de 24 cm 

de comprimento e 2,9 mm de diâmetro (Figura 6), associado a uma camisa com 

canal cirúrgico do tipo Bettocchi 5 Fr. (Figura 7) 



37 
 

 

Figura 6. Histeroscópio rígido de 2,9 mm de diâmetro.26 

Fonte: Crispi CP, Oliveira FMM, Junior JCD, Oliveira MAP, Ribeiro PAG. Tratado 

de endoscopia ginecológica – Cirurgia minimamente invasiva. 3ª edição. Rio de 

Janeiro. Revinter. 2012. 

 

 

Figura 7. Conjunto de ótica e camisa Bettocchi.  

A pinça histeroscópica foi inserida no canal de trabalho no mesmo local onde é 

inserido o cateter de inserção do dispositivo Essure®.26 

Fonte: Crispi CP, Oliveira FMM, Junior JCD, Oliveira MAP, Ribeiro PAG. Tratado 

de endoscopia ginecológica – Cirurgia minimamente invasiva. 3ª edição. Rio de 

Janeiro. Revinter. 2012. 

 

O meio de distensão utilizado foi o soro fisiológico, em sistema de infusão 

utilizando a força da gravidade, posicionados em suporte a uma altura 

aproximada de 100 cm acima do decúbito da paciente. Tal posicionamento do 

frasco permite a obtenção de uma pressão média de 80 mmHg ao soro fisiológico 

infundido.  
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As inserções foram realizadas através de um cateter de 1,7 mm (Figura 8) 

que contém o dispositivo Essure® em sua forma comprimida (Figura 9), inserido 

pelo canal de trabalho do histeroscópio de Bettocchi 5F e posicionado na região 

ístmica da tuba uterina, bilateralmente (Figura 10).  

 

 

Figura 8. Cateter de inserção do dispositivo intratubário Essure®13 

Fonte: Sinha D, Kalathy V, Gupta JK, Clark TJ. The feasibility, success and 

patient satisfaction associated with outpatient hysteroscopic sterilisation. .Br J 

Obstet Gynaecol. 2007; 114 (6): 676-83. 

 

 

Figura 9. Posição do dispositivo intratubário Essure® no cateter de inserção.13 

Fonte: Sinha D, Kalathy V, Gupta JK, Clark TJ. The feasibility, success and 

patient satisfaction associated with outpatient hysteroscopic sterilisation. .Br J 

Obstet Gynaecol. 2007; 114 (6): 676-83. 
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Figura 10. Técnica de inserção do Essure® na tuba proximal.11 

Fonte: Chern B, Siow A. Initial asian experience in hysteroscopic sterilisation 

using the Essure permanente birth control device. Br J Obstet Gynaecol. 2005; 

112: 1322-7. 

O dispositivo é, então liberado do cateter de inserção e atinge seus 2 mm de 

diâmetro, ocupando a região ístmica e exteriorizando algumas das espiras de 

mola do produto. O posicionamento era considerado adequado quando 3 a 8 

espiras se mantinham visíveis na cavidade uterina logo após a inserção do 

dispositivo. (Figura 11) 

 

 

Figura 11. Visibilização das espiras do Essure® após a inserção por 

histeroscopia.27 

Fonte: Sagili H, Divers M. Hysteroscopic sterilisation with Essure: a promising 

new alternative to tubal ligation?. J Fam Plann Reprod Health Care. 2008; 34 (2): 

99-102. 
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5.4.2.b. AVALIAÇÃO DO TEMPO E DA DOR 

 

O tempo de procedimento foi medido em minutos, com o médico já 

posicionado, incluindo a histeroscopia diagnóstica pela técnica de vaginoscopia, 

a inserção dos dispositivos bilateralmente e a saída do instrumental do canal 

vaginal.  

A dor foi avaliada pelas pacientes após a inserção utilizando-se uma escala 

verbal de 0 a 10, sendo 0 orientado como “ausência de dor” e 10 como “a pior 

dor possível”.  Não foi utilizada a Escala Visual Analógica (EVA) de dor. 

 

5.4.3. PÓS-OPERATÓRIO  

 

 5.4.3.a. PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO 

 

Após a histeroscopia, as pacientes eram encaminhadas para uma sala de 

repouso, onde se recuperavam do efeito sedativo do benzodiazepínico e eram 

acompanhadas para a observação e controle de manifestações de eventuais 

efeitos adversos.  

Os efeitos adversos avaliados foram registrados em ficha específica pela 

equipe de enfermagem, em que era permitido classificar, de forma objetiva, 

conforme imagens da ficha de procedimento. (Apêndice I) 

 Cólica: leve, moderada, grave; 

 Náuseas: sim, não; 

 Vômitos: sim, não; 

A reação vagal era registrada de forma descritiva em espaço específico para 

observações.    

Antes da alta hospitalar, era reiterada a importância do uso de um método 

contraceptivo durante os três meses seguintes e oferecido o acetato de 
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medroxiprogesterona injetável, disponível no hospital, para ser administrado no 

mesmo momento naquelas que assim desejassem.  

 

 5.4.3.b. CONFIRMAÇÃO DO POSICIONAMENTO 

 

Três meses após a data de inserção, as pacientes retornavam para a 

realização de uma ultrassonografia transvaginal, em que é possível identificar o 

correto posicionamento do dispositivo e inferir a oclusão tubária bilateral, 

sugerindo a esterilidade definitiva.  

Caso houvesse dúvida em relação ao posicionamento, ocorrida quando 

observado à ultrassonografia que o dispositivo não era identificado 

corretamente, ou se encontrava em posição muito distal ou muito proximal ou, 

ainda, quando se encontrava contorcido, uma nova histeroscopia diagnóstica 

poderia ser realizada. A visibilização de 3 a 8 espiras exteriorizando-se pelo 

orifício tubário para cavidade uterina, confirmaria o posicionamento correto do 

dispositivo, sendo possível dar alta do acompanhamento para a paciente. 

Permitiu-se nesse caso, ainda, a realização de radiografia pélvica como 

alternativa para a confirmação da adequada posição do dispositivo.  

Após a aquisição da histerossalpingografia, inserida no estudo próximo ao 

mês de julho de 2016, as pacientes passaram a ser encaminhadas para a 

realização desse exame confirmatório nos casos de ultrassonografia duvidosa 

ou de inserção unilateral do dispositivo.  

Em caso de inserção de apenas um dos lados e impossibilidade de inserção 

do outro lado por suspeita de obstrução tubária, indicava-se a 

histerossalpingografia (HSG). Caso fosse confirmada a obstrução tubária 

bilateral, a esterilização era assegurada e a paciente recebia alta do 

acompanhamento.  

Em caso de insucesso na tentativa de inserção em ambos os lados, a 

paciente era encaminhada para a Unidade Básica de Saúde (UBS) que a 

referenciou inicialmente para a indicação de laqueadura tubária convencional ou 
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correção da patologia uterina apresentada. Nesse último caso, permitia-se o 

posterior retorno para uma nova tentativa de inserção. 

 

 5.5. POSSIBILIDADES EM RELAÇÃO À INSERÇÃO 

 

A inserção pode ser dividida de acordo com as seguintes possibilidades: 

 Inserção bem-sucedida na primeira tentativa: 

o Inserção bilateral na primeira tentativa 

o Inserção unilateral em pacientes com salpingectomia 

contralateral 

 Inserção bilateral bem-sucedida na segunda tentativa 

 Insucesso na inserção unilateral 

 Insucesso na inserção bilateral 

Em relação à conduta adotada para as pacientes, podemos dividi-las, de um 

modo geral, de acordo com as possibilidades de inserção descritas 

anteriormente:  

 Bilateral: alta da paciente após a confirmação por USG; 

 Unilateral: HSG para avaliação da obstrução contralateral; 

 Insucesso bilateral: encaminhada à UBS para laqueadura 

convencional ou correção da patologia uterina apresentada. 

 

5.6. ANÁLISE DOS DADOS 

 

As informações foram reunidas em um banco de dados utilizando o 

programa Excel, versão 2013, e realizada posteriormente uma análise estatística 

utilizando o programa SPSS 22. Foram realizadas estatísticas descritivas, 
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incluindo média, percentual e intervalo de confiança, bem como utilizado o teste 

de normalidade Shapiro-Wilk para a avaliação dos dados.  

As variáveis analisadas foram a idade, o estado civil, o número de gestações, 

a paridade, a via de parto, a realização de preparo endometrial, o tempo de 

procedimento, a dor durante o procedimento, a dificuldade técnica para inserção 

do dispositivo, a necessidade de realização de manobras, as complicações 

imediatas após o procedimento e as complicações tardias do procedimento. As 

complicações tardias da análise foram avaliadas apenas dentro dos 3 meses 

entre a inserção e a confirmação do correto posicionamento. 

 

5.7. QUESTÕES ÉTICAS 

 

O sigilo e a confidencialidade da paciente foram preservados, reservando o 

acesso às informações do prontuário somente aos membros envolvidos na 

pesquisa e à equipe de saúde da instituição.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Maternidade Escola da UFRJ pelo CAAE número 56703216.0.0000.5275. 
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6. RESULTADOS 

 

Novecentos e quatro prontuários foram revisados no presente estudo. 

Dentre as 904 participantes da pesquisa, 595 eram solteiras (65,8%), 

representando a maioria das participantes do estudo. A idade das pacientes 

variou de 18 a 49 anos, com média 32,3 anos (IC 95% 31,9-32,6). O número de 

gestações de cada mulher variou de 1 a 12 gestações, com uma média de 3,3 

gestações por mulher (IC 95% 3,2-3,4). Dentre eles, houve uma média de 2,2 

partos normais (IC 95% 2,1-2,3), 0,66 parto cesáreo (IC 95% 0,60-0,72) e 0,42 

aborto (IC 95% 0,36-0,47) por mulher. (Tabela 1) 

 

Tabela 1. Características da amostra de pacientes submetidas à inserção do 

dispositivo intratubário Essure®. 

 

Variável Média % IC 95% 

Idade (anos) 32,3 (18-49) 
 

31,9 - 32,6 

Estado Civil 
   

Solteira 595 65,8 
 

Com companheiro 276 30,5 
 

Divorciada 23 2,5 
 

Viúva 2 0,2 
 

Sem registro 8 0,9 
 

Gestações 3,3 (1-12) 
 

3,2 – 3,4 

Partos 
   

Partos Normais 2,2 (0-11) 
 

2,1 – 2,3 

Partos Cesáreos 0,66 (0-7) 
 

0,60 – 0,72 

Aborto 0,42 (0-10)   0,36 – 0,47 
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Dentre as pacientes avaliadas, 836 (92,5%) fizeram o preparo prévio do 

endométrio com uso de contraceptivo hormonal por orientação da equipe de 

saúde do HMMR.  

No dia do procedimento, o aspecto do endométrio por histeroscopia foi 

descrito pelo médico em 602 casos (66,6% do total), sendo hipotrófico em 470 

(52,0%), proliferativo em 35 (3,9%), secretor em 66 (7,3%), pré-menstrual ou 

menstrual em 22 (2,4%), com endometrite em 4 (0,4%) pacientes, hipertrófico 

em 3 (0,3%), regenerativo em 2 (0,2%). (Tabela 2) 

 

Tabela 2. Distribuição do aspecto do endométrio descrito à histeroscopia de 

pacientes submetidas à inserção do dispositivo intratubário Essure®.  

 

Aspecto do endométrio N % 

Hipotrófico 470 52,0 

Proliferativo 35 3,9 

Secretor 66 7,3 

Pré-menstrual/menstrual 22 2,4 

Endometrite 4 0,4 

Hipertrófico 3 0,3 

Regenerativo 2 0,2 

Sem Registro 302 33,4 

Total 904 100,0 

 

Os casos de endometrite assintomática verificados em histeroscopia foram 

tratados com antibioticoterapia e não houve contraindicação à inserção nesses 

casos. 

No momento da inserção do dispositivo, em 893 casos (98,8%) não houve 

necessidade de manobras, em 10 casos (1,1%) foi realizada lise de sinéquias 

periorificiais e, em um caso (0,1%), foi realizada a dilatação de um dos óstios. 

(Tabela 3) 
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Tabela 3. Distribuição das manobras realizadas durante a inserção do dispositivo 

intratubário Essure® por histeroscopia. 

 

Manobras  N  % 

Sem necessidade 893 98,8 

Lise de sinéquias 10 1,1 

Dilatação de um óstio tubário 1 0,1 

Total 904 100,0 

 

Em relação aos achados anatômicos, em 776 pacientes (85,8%) não foram 

encontradas alterações na cavidade endometrial, em 86 (9,5%) foram descritas 

sinéquias, 15 pacientes (1,7%) apresentavam pólipo endometrial, 9 pacientes 

(1%) apresentavam mioma submucoso, 9 pacientes (1%) apresentavam 

endométrio com aspecto sugestivo de endometrite, duas pacientes (0,2%) 

tinham achados compatíveis com restos ovulares, em uma paciente (0,1%) foi 

descrito o achado de hiperemia periorificial, uma paciente (0,1%) tinha achados 

sugestivos de adenomiose, duas pacientes (0,2%) tinham malformação 

mulleriana (útero bicorno ou arqueado) e duas pacientes (0,2%) apresentavam 

hipertrofia de endométrio. Em um caso (0,1%), não foi possível acessar a 

cavidade endometrial devido a estenose cervical significativa. (Tabela 4) 
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Tabela 4. Distribuição dos achados anatômicos descritos à histeroscopia das 

pacientes submetidas à inserção do dispositivo intratubário Essure®. 

 

Achados anatômicos  N   % 

Sem alterações 776 85,8 

Sinéquias 86 9,5 

Pólipo endometrial 15 1,7 

Mioma submucoso 9 1,0 

Endometrite 9 1,0 

Restos ovulares 2 0,2 

Malformação mulleriana 2 0,2 

Hipertrofia de endométrio 2 0,2 

Hiperemia periorificial 1 0,1 

Adenomiose 1 0,1 

Total 904 100,0 

 

 

A inserção, unilateral ou bilateral, foi realizada em 795 casos (87,9%). A 

inserção foi bilateral na primeira tentativa em 766 casos, representando 84,7% 

do total de pacientes. Dentre esses casos, 759 pacientes obtiveram a 

confirmação ultrassonográfica de sucesso (99%), 6 casos (0,78%) foram 

considerados duvidosos e houve apenas um caso de perda de seguimento 

(0,13%). (Tabela 5) 
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Tabela 5. Distribuição dos desfechos relativos à inserção do dispositivo 

intratubário Essure®. 

 

Desfecho N % 

Inserção bilateral 1a tentativa 766 84,7 

Confirmados USG/RX/HSC 762 84,2 

Aguardando HSG 3 0,3 

Perda de seguimento 1 0,1 

   
Inserção unilateral 1a 
tentativa 29 3,0 

Inserção bilateral 2a tentativa 9 1,0 

HSG Cotte negativo 7 8,0 

HSG Cotte positivo unilateral 3 0,3 

Aguardando HSG 8 0,9 

Salpingectomia unilateral 2 0,2 

   
Sem inserção 109 12,0 

Obstrução bilateral 99 11,0 

Estenose cervical 1 0,1 

Alterações corrigíveis 9 1,0 

 

 

Em um caso não houve visão do dispositivo em um dos lados e a 

histeroscopia diagnóstica evidenciou dispositivo na cavidade endometrial, sendo 

considerado o único caso da casuística em que houve expulsão de um 

dispositivo. Nessa situação, a paciente foi encaminhada à histeroscopia para 

retirada do dispositivo na cavidade e foi submetida a uma nova tentativa de 

inserção de um dispositivo naquele lado, sendo orientada a retornar após 3 

meses para nova confirmação ultrassonográfica. O exame se mostrou 

novamente inconclusivo e a paciente foi encaminhada à histerossalpingografia. 

Este e os outros dois casos de ultrassonografia duvidosa até o término das 
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análises de prontuário (julho de 2017) ainda aguardavam para a realização de 

histerossalpingografia confirmatória.  

Em 29 casos, houve inserção unilateral do dispositivo na primeira tentativa 

(3,6% dos 795 casos de inserção e 3,2% do total). Dentre esses, duas pacientes 

já tinham sido submetidas à salpingectomia contralateral e a inserção foi 

considerada bem-sucedida para os casos após a confirmação ultrassonográfica; 

em 9 pacientes indicou-se uma nova histeroscopia e houve sucesso na segunda 

tentativa de inserção, com confirmação ultrassonográfica após 3 meses; 18 

pacientes foram encaminhadas para a histerossalpingografia.  

Até o fim da coleta de dados, 8 pacientes ainda aguardavam o exame, 7 

casos confirmaram a obstrução bilateral (dispositivo de um dos lados e patologia 

tubária no outro lado) e as pacientes receberam alta hospitalar e três casos ainda 

mantiveram o diagnóstico de Cotte positivo no lado em que não foi possível 

inserção. Nos três últimos casos mencionados, houve uma segunda tentativa de 

inserção sem sucesso e as pacientes foram encaminhadas para laqueadura 

tubária convencional. 

Em 109 casos (12% do total), não foi possível a inserção em ambos os lados. 

Dentre esses, 100 pacientes foram encaminhadas diretamente para a 

laqueadura convencional devido à obstrução (99 casos) ou estenose cervical (1 

caso). Nos 9 casos restantes, foram detectadas alterações anatômicas que 

impediram a inserção do dispositivo naquele momento, como pólipo, miomas ou 

restos ovulares. Para esses casos, a conduta foi o encaminhamento da paciente 

à Unidade Básica de Saúde, conforme descrito anteriormente.  

Dessa forma, em resumo, considerando todos os casos analisados, houve 

780 casos considerados bem-sucedidos após a confirmação por exame de 

imagem posterior, representando 86,2% do total. Em 103 casos (11%), não foi 

possível concluir a inserção do dispositivo em decorrência de dificuldade técnica 

na inserção foi diagnosticada obstrução e não foi possível concluir a inserção do 

dispositivo. Para essas situações, as pacientes foram encaminhadas à 

laqueadura tubária. Em 9 casos (9,9%), as pacientes apresentaram alterações 

anatômicas maiores passíveis de correção por histeroscopia, sendo 
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encaminhadas à Unidade Básica de Saúde para tratamento. Houve apenas uma 

perda de seguimento para a confirmação ultrassonográfica (0,1%) e até o fim da 

pesquisa 11 pacientes ainda aguardavam a histerossalpingografia para 

confirmação da obstrução (1%). (Quadro 1) 

 

Quadro 1. Fluxograma de inserção do Essure® 

 

 

 

O tempo do procedimento variou de 1 a 10 minutos, com uma média de 3,56 

minutos (IC 95% 3,47-3,63), teste de normalidade de Shapiro-Wilk 0, 

considerando o registro de 856 prontuários. Foram obtidos dados sobre a dor 

relatada durante o procedimento em 853 prontuários. A variação da dor, de 
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acordo com a escala verbal, foi de 0 a 9, com uma média de 2,18 (2,07-2,28). A 

maioria dos casos descritos apresentou dor de ausente a leve (58,6%) e de leve 

a moderada (32,8%), conforme a tabela a seguir. (Tabela 6) A dor foi 

considerada de forte à pior dor possível em menos de 1% dos casos (0,8%). 

(Gráfico 1) 

 

Tabela 6. Distribuição da dor atribuída pelas pacientes à inserção de dispositivo 

intratubário Essure®, utilizando a escala verbal de dor (0-10). 

 

Faixa de dor N % 

0 - 2 500 58,6 

3 - 4 280 32,8 

5 - 6 66 7,7 

7 - 8 6 0,7 

9 - 10 1 0,1 

Sem registro 51 5,6 

TOTAL 904 100,0 
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Figura 12. Gráfico em colunas mostrando a distribuição do número de pacientes 

de acordo com a faixa da escala verbal de dor avaliada no momento da inserção 

do dispositivo intratubário Essure®. 

 

 

 

Dentre todos os casos, foram descritas cólicas leves em 720 pacientes 

(79,6%), moderadas em 88 pacientes (9,7%) e intensas em 46 pacientes (5,1%). 

Cinquenta pacientes (5,5%) não apresentaram queixas de cólicas. Apenas 32 

pacientes (3,5%) evoluíram com náuseas, 20 com vômitos (2,2%) e 5 (0,6%) 

apresentaram episódio de hipotensão.  

Dentro do período de três meses posteriores, somente duas pacientes 

(0,2%) apresentaram alguma queixa, sendo um caso de sangramento uterino 

anormal (0,1%) e um caso de leucorreia com odor fétido (0,1%), que foram 

prontamente investigados com realização de histeroscopia. Não houve 

visibilização de patologia endometrial justificada pela inserção do dispositivo 

nesses casos e as pacientes foram tratadas clinicamente e orientadas a manter 

o acompanhamento posterior na Unidade Básica de Saúde. (Tabela 7) 
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Tabela 7. Distribuição das complicações apresentadas no pós-operatório 

imediato das pacientes submetidas à inserção de dispositivo intratubário 

Essure®. 

 

Variáveis N % 

Cólicas 
  

Não 50 5,5 

Cólica leve 720 79,6 

Cólica moderada 88 9,7 

Cólica intensa 46 5,1 

Náuseas 
  

Não 872 96,5 

Sim 32 3,5 

Vômitos 
  

Não 884 97,8 

Sim 20 2,2 

Hipotensão 
  

Não 899 99,4 

Sim 5 0,6 

 

Antes da alta hospitalar, a paciente era orientada a manter uso de um 

método contraceptivo pelos próximos 3 meses, até que fosse confirmada a 

obstrução por método de imagem. Dentre todos os casos, apenas 196 pacientes 

(21,7%) aceitaram receber a progesterona de depósito injetável (acetato de 

medroxiprogesterona) naquele momento. 

A taxa de inserção bem-sucedida pode ser considerada como os casos em 

que houve inserção bilateral bem-sucedida na primeira tentativa (766 casos) 

somados aos casos de inserção unilateral bem-sucedida em pacientes 

previamente submetidas à salpingectomia contralateral (2 casos) divididos pelo 

número total de pacientes (904 casos), resultando em uma taxa de 85,0%. 
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A taxa de sucesso de inserção pode ser obtida com a relação entre o número 

de casos confirmados por exame de imagem três meses após a inserção bem-

sucedida na primeira tentativa (764 casos) e o número total de inserções bem-

sucedidas na primeira tentativa (768 casos), resultando em uma taxa de 99,5%.   
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7. DISCUSSÃO 

 

O Essure® é um método já utilizado no mundo todo há mais de quinze anos, 

especialmente na Europa.5 Há uma estimativa de que mais de 750.000 mulheres 

tenham sido submetidas ao método até 2015.12 No entanto, no Brasil, ainda se 

trata de um método pouco utilizado e com raros estudos publicados.  

Trata-se do maior estudo sobre inserção do dispositivo Essure® realizado 

no Brasil até o momento. É, ainda, o primeiro estudo realizado com as 

casuísticas do Rio de Janeiro e um dos estudos pioneiros no país.  

Foram analisados dados dos prontuários de 904 pacientes. A média de idade 

das pacientes foi de 32,3 anos (IC 95% 31,9 – 32,6), semelhante à média de 

outro estudo brasileiro (34,5 anos)7, representando uma amostra de pacientes 

jovens. Na Europa, temos médias de idade superiores, como a apresentada 

pelas italianas (3,5 anos) por Franchini et al.29 e pelas francesas (41 anos) em 

um grande estudo prospectivo de Fernandez et al.30 Tal diferença de idade 

possivelmente é explicada por fatores socioeconômicos, uma vez que a média 

de idade para constituição da prole em países com menor desenvolvimento 

socioeconômico costuma ser menor em relação à média de países 

desenvolvidos. 

Houve uma média de 3,3 gestações e de 2,9 partos por paciente, com 

amostra semelhante à apresentada por Depes et al..7 

O procedimento foi realizado em modelo de hospital-dia, sem necessidade 

de internação hospitalar. Estudos mostram que a eficácia da inserção do 

dispositivo sob esse modelo é semelhante, quando comparado a procedimentos 

realizados no centro-cirúrgico, com internação hospitalar.14  

As pacientes do nosso estudo receberam 10 miligramas de diazepam e 

ibuprofeno 600 miligramas via oral 30 a 60 minutos antes do procedimento, em 

consonância com a conduta adotada pela maioria dos serviços.5,7,11,13,29 A 

prescrição de anti-inflamatórios e antiespasmódicos foi justificada nesses 

estudos como uma forma de prevenção do espasmo tubário.  
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Não houve utilização de qualquer tipo de anestésico para o procedimento, 

seguindo a técnica mais usualmente proposta. Segundo Bernardo et al.21, a 

anestesia, seja ela local ou geral, não aumenta a segurança e o êxito do método, 

não melhora o tempo de recuperação hospitalar, aumenta os critérios de 

exclusão e diminui os critérios de inclusão, considerando as contraindicações 

relacionadas a ela e aumenta o custo, baixando a rentabilidade do método.   

Dos 109 casos sem inserção, 99 casos deveram-se à obstrução bilateral 

observada durante o exame, representando 11% do total de pacientes. Essas 

pacientes foram encaminhadas diretamente para a Unidade Básica de Saúde 

para laqueadura tubária, sem uma nova tentativa de inserção. Parte desses 

casos provavelmente se deu por espasmo tubário e parte possivelmente é 

devida à obstrução tubária por um passado de salpingite, que não foi avaliada 

em nosso estudo. O estudo de Leyser-Whalen et al.32 mostrou uma correlação 

positiva entre a falha de inserção e a história de doenças sexualmente 

transmissíveis. Ainda se tratam de estudos iniciais, com limitações, porém 

correlacionar esses dois fatores é bastante razoável. 

A inserção do dispositivo se mostrou rápida no presente estudo, com uma 

média de 3,56 minutos (IC 95% 3,47-3,63) para a inserção bilateral, com 

resultado semelhante ao apresentado por Depes et al.7 (4,5 minutos), porém 

bem mais curto que a média apresentada por Chern et al.11 (22,8 minutos). Essa 

disparidade pode ser explicada pela diferença entre as técnicas utilizadas. Para 

o estudo de Chern et al.11, foi realizada antissepsia da região vulvar com solução 

de clorexidine, inserção de espéculo vaginal e antissepsia da vagina e do colo 

uterino com a mesma solução. Na maioria dos estudos, incluindo o nosso, no 

entanto, a técnica de vaginoscopia introduzida por Bettocchi e Salvaggi desde 

1995 é a preferida, por ser considerada mais rápida e menos incômoda à 

paciente, conforme já consagrado na literatura.26, 33 

A diferença do tempo de inserção apresentada no estudo de Chern et al.11 

também poderia ser explicada por se tratar de uma apresentação de dados de 

uma experiência inicial com o uso do Essure® em um serviço em Cingapura. 

Apesar de estarmos diante de um estudo inédito no Rio de Janeiro com dados 

de inserções realizadas em 2016, nossos histeroscopistas já têm experiência de 
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inserção em nosso serviço desde o final de 2014, contribuindo para justificar o 

curto tempo de procedimento. 

Cabe observar, ainda, que a realização da antissepsia da região vulvar, da 

vagina e do colo uterino descrita no estudo de Chern et al.11 levou a um aumento 

do tempo de procedimento, mas não parece trazer benefício, posto que, quando 

comparado ao nosso estudo, não houve casos de complicações relativas à 

infecção no período de três meses de uso. 

A dor durante o procedimento foi avaliada pela escala verbal de dor, com 

uma média de 2,18 em nosso estudo, estando bastante próximo do valor 

apresentado por Depes et al.7 (3,0). No entanto, não foi utilizada a Escala Visual 

Analógica para dor, o que poderia trazer alguma diferença em relação ao estudo 

de Depes et al.7 devido a uma maior subjetividade em nosso estudo. Um 

resultado como esse é equivalente a uma dor leve, sendo, portanto, considerado 

um exame bem tolerado pela paciente. Tal evidência reforça os resultados 

obtidos nos estudos de Duffy et al.34 e Syed et al.35, que compararam a 

esterilização histeroscópica com a laqueadura por laparoscopia e demonstraram 

uma dor leve no primeiro método, menor quando comparada ao segundo. O 

rápido retorno às atividades e o menor custo quando comparado à laqueadura 

por laparoscopia também têm sido relatados em outros estudos.11,23 

Não houve nenhuma complicação grave no estudo. Imediatamente após a 

inserção, enquanto repousavam em sala auxiliar, a cólica leve foi a queixa da 

maioria das pacientes, presente em quase 80% dos casos. Em quase 10% dos 

casos foram relatadas cólicas moderadas, em 5% dos casos cólicas intensas e 

em 5,5% dos casos as cólicas sequer foram mencionadas pelas pacientes. 

Episódios de hipotensão foram mínimos, presentes em 0,6% dos casos. Tais 

dados são próximos aos apresentados por Sinha et al..13 

A taxa de inserção bem-sucedida considerada apenas para os casos de 

inserção bilateral bem-sucedida ou unilateral bem-sucedida em paciente com 

história de salpingectomia unilateral prévia foi de 85,0% (768/904). Essa taxa é 

compatível com os valores apresentados em estudos anteriores, que 
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apresentam resultados variando entre 81-100%, com tamanhos variáveis de 

amostra.7,31 

A taxa de sucesso de inserção por exame de imagem foi de 99,5%, quando 

consideramos apenas os casos bem-sucedidos na primeira tentativa de 

inserção, compatível com a faixa de 90-100% verificada no artigo de revisão e 

meta-análise publicado por La Chapelle et al. Incluindo 37 estudos sobre o 

Essure®.31  Importante observar, no entanto, que houve uma limitação para a 

análise desses dados, uma vez que um dos casos houve perda de seguimento 

e os demais três casos incluídos ainda aguardavam a realização de 

histerossalpingografia.  

Diversos estudos defendem o uso da ultrassonografia para avaliação do 

posicionamento do Essure® como método de imagem preferencial, por evitar a 

exposição radiológica, por ser mais disponível e mais cômodo para a paciente 

quando comparado à histerossalpingografia e por ser suficiente para a 

confirmação do posicionamento adequado na maioria dos casos.16,17,18,27,36,37 

Não há diferença em relação às taxas de gravidez quando comparamos os dois 

métodos.19 

No presente estudo, houve algumas diferenças em relação à indicação de 

exame de imagem. A ultrassonografia foi utilizada com primeiro exame para a 

avaliação do posicionamento do dispositivo nos casos de inserção bem-sucedida 

bilateralmente, unilateralmente naquelas pacientes com salpingectomia ou 

quando houve inserção unilateral na primeira tentativa com sucesso de inserção 

contralateral na segunda tentativa.  

No entanto, alguns casos de inserção unilateral foram levados diretamente 

à histerossalpingografia (18 casos) e, nos casos de dúvida de posicionamento 

do dispositivo, houve casos encaminhados para a radiografia de pelve (1 caso), 

para uma nova histeroscopia (2 casos) ou para a histerossalpingografia (2 

casos). Parte dessa divergência se deu devido à falta histerossalpingografia 

disponível no início do estudo. Após a aquisição por parte do hospital de pessoal 

especializado e de material adequado para a sua realização, este exame passou 

a ser o de escolha para a resolução dos casos duvidosos à ultrassonografia.  
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Quando observamos a literatura mundial, notamos que a maioria dos países 

europeus utiliza a radiografia de pelve ou a ultrassonografia rotineiramente para 

a verificação do posicionamento adequado do dispositivo, reservando a 

histerossalpingografia para os casos de dúvida do correto posicionamento 

nessas modalidades. No entanto, nos Estados Unidos, o FDA exige a realização 

de histerossalpingografia como parte do protocolo antes da suspensão do 

método contraceptivo em uso.38 Fica clara, portanto, a necessidade de criação 

de protocolos pelos serviços para uma melhor sistematização e uniformização 

das condutas realizadas, permitindo a otimização dos resultados encontrados 

em diferentes países. 

Estudos multicêntricos prospectivos com acompanhamento no longo prazo 

são necessários para uma avaliação sobre a eficácia, bem como sobre as 

complicações associadas ao método de esterilização histeroscópica não 

avaliadas no presente estudo, especialmente em observância às atuais críticas 

e proibições de uso do método em alguns países.  

Além disso, é de extrema importância que haja avaliação da necessidade de 

pré-seleção das pacientes e das taxas de gravidez no longo prazo, bem como a 

comparação de custos para o sistema de saúde, em relação à esterilização 

laparoscópica, atual procedimento de referência. No entanto, até o momento, os 

resultados apresentados neste estudo e pelos demais citados são bastante 

encorajadores. 
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8. CONCLUSÕES 

 

A inserção do dispositivo intratubário Essure® para esterilização 

histeroscópica se mostrou factível, rápida, segura e bem tolerada pelas 

pacientes. As taxas de inserção bem-sucedida e de sucesso de inserção foram 

altas. Ademais, foram verificadas baixas taxas de complicação no curto prazo, 

com efeitos colaterais menores na maioria dos casos e não foram observadas 

complicações graves no curto prazo.  
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9. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

  

O estudo apresenta algumas limitações, em sua maioria relacionadas ao 

modelo retrospectivo de pesquisa. A perda de informações relativas ao 

preenchimento de dados sociodemográficos das pacientes e de avaliações 

técnicas no momento do exame pelo médico histeroscopista prejudicaram 

algumas análises estatísticas.  

O acompanhamento apenas no curto prazo não permite a avaliação das 

complicações tardias, das taxas de gravidez e da satisfação das pacientes com 

o método. Além disso, não houve nenhuma análise sobre o custo do método em 

comparação com a laqueadura tubária por laparoscopia, considerada até o 

momento o procedimento de referência para a esterilização feminina.  

Importante observar, ainda, que, por se tratar de uma unidade de 

referência, o Hospital da Mulher Mariska Ribeiro recebeu pacientes de todo o 

município do Rio de Janeiro e não houve pré-seleção das pacientes candidatas 

à inserção. É possível que a realização de anamnese e exame físico de forma 

adequada e minuciosa permita a identificação de uma história de doença 

sexualmente transmissível e consequente doença tubária, aventada em alguns 

estudos como uma possível causa de falha de inserção.32,39  
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11.  APÊNDICES 

 

11.1. APÊNDICE I – Ficha de Procedimento de Colocação do Dispositivo 

Intratubário Essure® 
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11.2. APÊNDICE II - Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 
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