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Resumo A esterilização cirúrgica é um dos métodos contraceptivos mais populares. 

Métodos tradicionais de esterilização permanente (por exemplo, ligadura tubária abdominal ou laparoscópica) 

utilizam a anestesia geral ou regional, necessitando de incisão na parede abdominal ou introdução de trocaters, 

expondo a paciente aos riscos intrínsecos ao procedimento cirúrgico e à obrigatoriedade da recuperação 

pós-operatória. A Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos aprovou em 2002 o sistema de stent 

tubário Essure. O Essure oclui as trompas estimulando a fibrose tecidual e a subsequente cicatrização. Esse é um 

artigo de revisão, que tem o objetivo de apresentar esse método aos tocoginecologistas brasileiros, como uma 

alternativa eficaz e segura para uso na nossa população. O Hospital da Mulher Mariska Ribeiro é atualmente 

Centro de Referência no Brasil para o Essure já tendo realizado cerca de 1000 procedimentos.

Abstract Surgical sterilization is a popular contraceptive method. Traditional methods 

of permanent sterilization (eg, abdominal or laparoscopic tubal ligation) use general or regional anesthesia, 

requiring incision in the abdominal wall or introduction of trocars, exposing the patient to the inherent risks of 

the surgical procedure and the requirement of postoperative recovery. The Food and Drug Administration (FDA) 

of the United States in 2002 approved the Essure tubal stent system. The Essure occludes the fallopian tubes 

stimulating tissue fibrosis and subsequent healing. This is a review article, which aims to present this method 

to Brazilian obstetricians and gynecologists as an effective and safe alternative for use in our population. 

The Hospital da Mulher Mariska Ribeiro is currently a Reference Center in Brazil for the Essure having already 

performed about 1000 procedures.
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Introdução

Embora múltiplos métodos estejam disponíveis, a esteriliza-

ção cirúrgica é um dos mais populares1. Nos Estados Unidos, a 

esterilização feminina é a segunda na preferência para a prevenção 

da gravidez, ultrapassada apenas pela anticoncepção oral.

Para mulheres que não desejam mais engravidar, a esterili-

zação é segura e opção efi caz.

Métodos tradicionais de esterilização permanente (por exemplo, 

ligadura tubária abdominal ou laparoscópica) utilizam a aneste-

sia geral ou regional, expondo a paciente aos riscos intrínsecos 

ao procedimento cirúrgico e à obrigatoriedade da recuperação 

pós-operatória. Ademais, ambos os procedimentos necessitam 

de incisão na parede abdominal e, no caso da laparoscopia, na 

introdução dos trocarters. De forma alternativa, a esterilização 

histeroscópica pode ser realizada ambulatorialmente, não ha-

vendo incisões abdominais e, além de estar associada à redução 

de dor no pós-operatório.

A esterilização histeroscópica está avançando em popularidade 

especialmente porque vem sendo realizada ambulatorialmente, 

o que a torna custo-efetiva, conveniente e segura. As pacientes 

podem se benefi ciar da não necessidade das visitas hospitalares, 

exames laboratoriais excessivos, espera de sala operatória, anes-

tesia e custos associados à internação hospitalar.

A revisão a seguir foi calcada no excelente artigo de Hodges 

e Swaim1.

Mecanismo de ação do stent

O stent Essure tem comprimento de 4 cm, e, uma vez 

posicionado, expande o seu diâmetro em 1,5 a 2,0 mm 

para se ancorar nas paredes das tubas uterinas. O stent tem 

uma mola interna de aço inoxidável e uma mola externa de 

Nitinol (níquel-titânio) que se expande na luz das trompas. 

Em volta da mola interna, existem fi bras de tereftalato de 

polietileno (PET) (Figuras 1 e 2). Essas fi bras PET estimulam 

os tecidos circundantes para o crescimento, que se infi ltram 

no stent com o tempo, resultando na oclusão das trompas e 

esterilização permanente.

Avaliação pré-operatória

Seleção da paciente

A seleção da paciente para a esterilização ambulatorial é 

crítica para o sucesso do procedimento. As razões mais fre-

quentes de falha são dor, má visualização dos óstios tubários 

e estenose cervical. Para assegurar a esterilização exitosa com 

colocação correta do stent a paciente deve utilizar método 

alternativo de contracepção por 3 meses até que a oclusão 

tubária seja confi rmada. 

Eis alguns critérios principais para a exclusão de pacientes 

no procedimento Essure2:

• Essure é contraindicado em pacientes incertas a respeito do 

término da fertilidade, que tiveram apenas um stent colocado 

(incluindo pacientes com oclusão da tuba contralateral e 

útero unicorno), sofreram ligadura tubária prévia, tiveram 

gravidez a menos de 6 semanas, apresentam infecção pélvica 

ativa ou recente;

• Pacientes com medicação imunossupressiva (e.g. corticoes-

teroide sistêmico ou quimioterapia);

· Anomalias uterinas ou tubárias que difi cultam a colocação 

do Essure.

Exame da paciente

História e exame físico, especialmente o pélvico. O exame 

pélvico será focado no tamanho, posição e mobilidade do útero 

e avaliação da permeabilidade cervical.

Exames laboratoriais pré-operatórios

Apenas recomendado um teste de gravidez.

Época do procedimento

O sucesso do procedimento depende da adequada visualização 

dos óstios tubários e a colocação do stent deve ocorrer na fase 

folicular do ciclo menstrual. Não se recomenda a colocação do 

stent durante a menstruação. 

Pré-medicação

Está indicada medicação anti-infl amatória não-esteroide 

(AINE), 30 a 60 minutos antes do procedimento, para reduzir 

o espasmo tubário, e um diazepínico. Vale dizer: 600 mg de 

ibuprofeno e 10 mg de diazepan.

Figura 1 - Stent Essure.
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Profi laxia antibiótica

Não está indicada.

Procedimento

Meio de distensão

A solução salina normal é a recomendada para se obter a 

distensão uterina durante o procedimento Essure.

Técnica

Foge ao escopo dessa revisão a descrição pormenorizada da 

técnica do procedimento Essure (Figuras 3 e 4). O cateter de 

colocação do stent é descartavel (Figura 5).

Eis alguma considerações da Bayer2 sobre o procedimento:

• Realize o procedimento Essure durante o início da fase 

proliferativa do ciclo menstrual;

• Termine o procedimento se a distensão do déficit de 

líquido exceder 1.500 cm3 ou o tempo de exame ultra-

passar 20 minutos, assim como se houver suspeita ou 

sinal de perfuração uterina ou tubária. Nesse caso, agende 

a paciente para investigação de possíveis complicações 

da perfuração;

• Uma vez colocado o Essure, não tente a sua remoção; a menos 

que 18 ou mais molas sejam vistas dentro da cavidade uterina 

devido ao risco de fratura do stent, perfuração da trompa ou 

outra lesão;

• Não realize o procedimento Essure concomitantemente com 

a ablação endometrial. Evite a eletrocirurgia do corno uterino 

ou do segmento proximal da trompa sem a visão adequada 

do stent.

Figura 3 - Colocação do stent Essure.
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Figura 2 - Stent Essure com marcadores radiológicos (Permissão da Bayer, 2014)2.

1: Extremidade proximal da mola externa; 2: Extremidade proximal da mola interna; 3: Extremidade distal da mola externa; 4: Extremidade distal da mola interna
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Complicações e conduta

Eventos adversos

A maioria das mulheres está apta de desempenhar suas 

atividades normais dentro de 24 horas3. Algumas mulheres 

apresentam desconforto durante o procedimento até decorrida 

uma semana. Os efeitos colaterais arrolados são:

• Dor (similar às cólicas menstruais);

• Náusea e vômito;

• Tonteira (síncope vasovagal); 

• Sangramento.

As reações adversas mais comuns após a colocação do Essure 

são as dores abdominais. O procedimento deve ser interrompido 

se a paciente não puder tolerá-lo.

A incidência de dor pélvica aguda após esterilização histe-

roscópica com Essure foi de 8.1%, e dor persistente após três 

meses do procedimento de 4.2%4. Pacientes com diagnóstico 

prévio de dor pélvica crônica podem ter risco aumentado de 

desenvolver o sintoma após o procedimento. Cerca de 50% 

dos casos de dor pélvica após a colocação do Essure é resolvida 

dentro de três meses.

A dor após a esterilização histeroscópica tem sido re-

latada por perfuração tubária ou mau posicionamento do 

dispositivo; entretanto, pode ocorrer também com o posi-

cionamento adequado.

Em conclusão, sugere-se cautela na realização de esterilização 

histeroscópica em pacientes com dor pélvica crônica.

O conforto da paciente e a sua cooperação são indispensáveis 

para a segurança e a realização completa do procedimento.

Síncope vasovagal

Ocorre em cerca de 2% dos procedimentos.

Hipersensibilidade ao níquel

O stent Essure, como já se disse, tem níquel na sua com-

posição. A hipersensibilidade ao níquel é considerada uma 

contraindicação. Todavia, a incidência relatada de efeitos 

adversos relacionados à hipersensibilidade ao níquel é muito 

baixa (0,01%).

Conduta na colocação inadequada do stent

As taxas citadas de colocação exitosa do Essure variam entre 

88 e 98%.

A taxa de falha na colocação do Essure foi de 6% na primeira 

tentativa e de 3,3% na segunda5. O único fator associado à falha 

na colocação foi a má visualização dos óstios tubários.

Quando falha a colocação do stent em virtude de difi cul-

dades em acessar ou visualizar a luz tubária é válida uma nova 

tentativa em uma data futura.

Perfuração ou migração

A perfuração ou migração do stent são complicações 

incomuns. A perfuração uterina/tubária ou a migração do 

stent são facilmente conduzidas pela remoção laparoscópica 

do dispositivo.

É apresentado o caso de uma mulher 37 anos, com histórico 

de quatro gestações prévias, e dois fi lhos, que tinha dor pélvica 

crônica a um ano6. A dor ocorreu após esterilização histeroscópica 

por Essure realizada sem aparentes complicações.

No momento da laparoscopia, a mola do Essure foi identifi -

cada, tendo perfurado a tuba esquerda e aparecendo como mola 

subserosa elíptica sobreposta a essa tuba na junção do ligamento 

útero-tubário (Figura 6).

Figura 4 - Ambos os stents colocados.
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Figura 5 - Sistema de colocação descartável (Bayer, 2014)2.
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A dor localizada no quadrante inferior esquerdo, que se 

iniciou após a colocação do Essure esteve, portanto, relacionada 

à perfuração da trompa (Figura 7).

Confi rmação pós-procedimento

A Food and Drug Administration (FDA) recomenda a his-

terossalpingografi a para confi rmar a oclusão bilateral após 

o procedimento Essure. A histerossalpingografi a deve ser 

realizada três meses após a colocação, porque a cicatrização 

e a oclusão devem ser esperadas estar completas por essa 

época (Figura 8).

Ultrassonografi a

Após decorridos três meses da colocação do dispositivo Essure, 

a prática habitual é a realização de histerossalpingografi a para 

observar a oclusão tubária e a localização do stent7.

A abordagem por ultrassonografi a junto com a histeros-

salpingografi a e radiografi as pélvicas foram idealizadas com o 

objetivo de avaliar se o ultrassom seria capaz de detectar com 

segurança a posição do stent.

Na prática, foi considerado importante simplifi car o acompa-

nhamento do posicionamento do dispositivo sem comprometer a 

acurácia. O stent Essure é ecogênico sufi ciente para ser facilmente 

detectado pela ultrassonografi a.

Em 100% das ultrassonografi as, todos os dispositivos fo-

ram visualizados sem difi culdade. Em 98% dos casos, ambos 

os dispositivos apareceram estar devidamente posicionados. 

Todas as histerossalpingografi as confi rmaram oclusão tubária 

bilateral e localização adequada do stent; e a ultrassonografi a 

realizada poucos dias após também confi rmou o seu correto 

posicionamento.

Uma simples ultrassonografi a transvaginal realizada am-

bulatorialmente três meses após a inserção do dispositivo por 

histeroscopia foi considerada aceitável, confi ável e precisa para 

a localização do stent, além de ter custo mais baixo do que a 

radiografi a pélvica (Figura 9). 

Foi demonstrado recentemente que a inserção bilateral do 

dispositivo pode ser atingida em 98% dos casos. A histeros-

salpingografi a pode ser indicada em menos de 5% quando a 

colocação é insatisfatória

Um teste para confi rmar a oclusão tubária com stent inse-

rido corretamente poderá ser considerado como não necessário 

no futuro.

A ultrassonografi a convencional 2D ou 3D mostrou adequado 

posicionamento das molas, incluindo a tuba proximal em 84% das 

mulheres; 10% requereram histerossalpingografi a para mostrar 

Figura 6 - A laparoscopia mostrou que o Essure perfurou a 
região cornual acima da tuba esquerda atingindo a serosa.

Figura 7 - A histerossalpingografia demonstra oclusão 
tubária bilateral embora com o stent esquerdo localizado 
em topografia anormal. Figura 8 - Oclusão bilateral satisfatória (Bayer, 2014)2.



Osthoff L, Crelier AH, Franco FM, Pritsivelis C, Montenegro CAB

FEMINA | Janeiro/Fevereiro 2015 | vol 43 | nº 134

adequado posicionamento8. A ultrassonografi a transvaginal é um 

método aceitável para avaliar a localização do stent Essure três 

meses após o procedimento, reduzindo a necessidade da histeros-

salpingografi a e da radiografi a pélvica. A histerossalpingografi a 

está indicada, após três meses da colocação do Essure, quando o 

procedimento for considerado insatisfatório. Nas pacientes nas 

quais a ultrassonografi a não consegue confi rmar satisfatoriamente 

a localização do Essure, uma radiografi a pélvica complementar 

pode ser realizada9. 

Resultados

A satisfação da paciente após a esterilização histeroscópica é 

elevada em termos de colocação do stent e efi cácia contraceptiva. 

A colocação adequada bilateral do Essure varia aproximadamente 

entre 88 e 98%.

Efi cácia

A empresa Conceptus Inc. relata que, em mulheres nas 

quais a oclusão tubária foi confi rmada, a efi cácia do sistema 

stent Essure para a prevenção da gravidez em 5 anos é de 

99,83%. A maioria das falhas ocorre antes da oclusão tubária 

confi rmatória.

Custos

Após cuidadosa avaliação, parece que o procedimento Essure 

apresenta custo mais baixo que a ligadura tubária laparoscópi-

ca10,11. Devido ao custo do stent ser alto, a não utilização de sala 

operatória possibilita a este procedimento uma opção fi nancei-

ramente vantajosa.

A incidência relatada de hipersensibilidade ao níquel in-

corporado ao stent Essure é extremamente pequena (0,01%), de 

tal forma que, em 2011, a contraindicação de sensibilidade ao 

níquel foi removida das instruções para o uso do Essure.

Um dos maiores benefícios da esterilização histeroscópica 

é o fato de que ela pode ser realizada ambulatorialmente e 

não requerer entrada na cavidade peritoneal. Por essa razão, a 

morbidade maior, associada com a anestesia geral e a cirurgia 

abdominal, pode ser evitada. Isso é particularmente atraente 

para pacientes coexistindo com desordens médicas, obesidade 

ou aderências intra-abdominais.

Permissão legal

A esterilização cirúrgica está regulamentada pela Lei do 

Planejamento Familiar, de dezembro de 199612:

“Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária 

nas seguintes situações:

I. em homens e mulheres com capacidade civil plena e 

maiores de 25 anos de idade, ou, pelo menos, com dois 

fi lhos vivos.

II. risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro con-

cepto, testemunhado em relatório escrito e assinado 

por dois médicos.

§ 2o É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante 

os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada 

necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.”

Essure – experiência asiática

Não houve efeitos adversos ou complicações com a utili-

zação do stent Essure13. Nenhuma gravidez foi relatada nessa 

casuística até a data de publicação deste artigo. Uma redução 

significativa de posicionamento inadequado com stent Essure 

(20% versus 4,0%; p=0,021) e média de tempo operatório 

(27,3 versus 19,6 minutos; p=0,0006) foi encontrada nas 

pacientes que foram pré-medicadas com analgésicos e an-

tiespasmódicos.

O Essure é seguro e adequado para asiáticos. Seu posiciona-

mento inadequado pode ser melhorado com medicação anties-

pasmódica e analgésicos.

Histeroscopia versus laparoscopia

Foram realizadas, nos hospitais da França, 39.169 esterili-

zações por Essure e 70.108 por ligaduras tubárias14.Figura 9 - Stent Essure bilateralmente ecogênico ao ultrassom.
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Após a esterilização, pacientes submetidas ao Essure engra-

vidaram com uma taxa significativamente inferior à da ligadura 

tubária laparoscópica, respectivamente, 0,36 e 0,46%. 

Este estudo em toda França sobre esterilização tubária 

demonstra que o Essure foi associado a taxas mais baixas de 

gravidez que a ligadura tubária.

Mais de 15% das mulheres em idade fértil utilizam a liga-

dura tubária como método de controle da natalidade. A ligadura 

tubária laparoscópica foi método de referência longamente uti-

lizado. Desde 2000, entretanto, procedimentos histeroscópicos 

têm se tornado uma alternativa. De 2002 a 2011, a Conceptus 

Inc. distribuiu 610.483 kits de Essure.

Entre as muitas vantagens estão: ausência de incisão, alto 

sucesso de colocação bilateral, opção de se evitar anestesia e 

internação, baixo nível de dor e de risco do procedimento. 

A Alta Autoridade de Saúde (HAS) da França recentemente 

recomendou que o Essure seja utilizado como primeira linha 

de controle permanente da natalidade em mulheres acima 

de 40 anos.

O estudo confirma que a técnica de esterilização histeroscó-

pica com o dispositivo implantado dentro da trompa previne a 

gravidez mais efetivamente que a laqueadura videolaparoscópica, 

apesar da baixa fecundidade, pela idade média desta população, 

prejudicar essa avaliação.

Neste artigo, complicações associadas ao procedimento 

histeroscópio parecem raras e menores. Os possíveis efeitos 

adversos possuem duas fontes potenciais. A primeira é rela-

cionada à abordagem histeroscópica, embora a utilização de 

solução salina (soro fisiológico) junto com o tempo operatório 

curto diminua o potencial de morbidade. A segunda é a colo-

cação técnica específica do Essure, sendo o principal risco de 

complicação a perfuração uterina com migração abdominal do 

stent associado à dor persistente e/ou sangramento. Isto pode 

ocorrer em cerca de 1 a 2% dos procedimentos. Entretanto, 

nenhuma destas complicações esteve associada a período pro-

longado de complicações médicas ou sérias sequelas, exceto 

em dois casos que houve obstrução intestinal por perfuração 

tubária não identificada.

Por outro lado, as complicações da laparoscopia, apesar de 

raras, são graves e incluem lesão de órgãos ou vasculares e pro-

blemas oriundos de anestesia geral.

A baixa taxa de gravidez utilizando a inserção de disposi-

tivos tubários justifica o desenvolvimento desta técnica e sua 

preferência por organizações de saúde.

A taxa global do posicionamento bilateral do stent de Es-

sure foi de 81%15. A taxa de satisfação com Essure foi de 94 

versus 80% da ligadura laparoscópica. Apenas 11% do grupo 

das pacientes submetidas ao Essure tiveram complicações 

pós-operatórias imediatas comparadas com 27% do grupo 

da laparoscopia.

O estudo demonstra que o Essure pode ser realizado na 

maioria dos casos e, quando tem sucesso, é associado a satisfação 

maior global das pacientes do que a esterilização laparoscópica. 

Mulheres ficam menos tempo no hospital, têm melhor tolerância 

ao procedimento e menos dor grave pós-operatória. Entretanto, 

o stent não é colocado bilateralmente em todos os casos e algu-

mas mulheres não toleram o procedimento quando acordadas.

Experiência americana e as recomendações 
do American College of Obstetricians and 
Gynecologists (ACOG) – 2013

A técnica do Essure foi aprovada pelo FDA dos Estados Uni-

dos, em 2002. Nesse país, a histeroscopia é realizada através de 

solução salina normal como meio de distensão e está aprovada 

para seis semanas do pós-parto.

A técnica de oclusão histeroscópica, seguida pela histe-

rossalpingografia confirmatória, apresenta eficácia no mínimo 

igual, se não superior, à oclusão tubária por laparoscopia ou por 

minilaparotomia.

É recomendado o uso de um método alternativo de an-

ticoncepção por no mínimo três meses após a colocação, até 

que a histerossalpingografia confirmatória indique a oclusão 

tubária exitosa16.

A taxa de gravidez com o Essure foi de 1,64 por 1.000 

procedimentos em 5 anos. A taxa de gravidez ectópica foi 

nula. A maioria das falhas se deve à falta de aderência da 

paciente a um método alternativo contraceptivo até que a 

oclusão tubária tenha ocorrido e confirmada pela histeros-

salpingografia.

As complicações da esterilização histeroscópica incluem a 

perfuração tubária, a colocação imprópria do stent e a sua expulsão. 

Em uma análise retrospectiva, 98,5% das pacientes tiveram a 

colocação correta do stent, e a taxa global de complicações foi 

de 2,7%. Nenhuma paciente teve complicação grave que tenha 

requerido mais de 2 horas de observação.

Projeto essure-mariska

O Hospital da Mulher Mariska Ribeiro é, atualmente, Centro 

de Referência no Brasil para o Essure, já tendo realizado cerca 

de 530 procedimentos.
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