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DIT Essure®
Model ESS205: 4 nov 2002-2007

L’any 2002, la FDA va revisar les dades sobre seguretat i eficàcia com a part del procés d’aprovació de mercat, on es va
determinar que es complien tots els criteris d’aprovació i els beneficis clínics superaven els riscos. Des de llavors, estudis
addicionals de comercialització i assajos clínics patrocinats per l'empresa han continuat donant suport al perfil benefici / risc
positiu i alternativa segura i viable a la lligadura de la trompa laparoscòpica.

Model ESS305: 2007- juliol 2017 Bobina interna d’acer inoxidable 
coberta d’una capa de fibres de 
polietilè tereftalat

Bobina externa de nitinol (aleació de niquel
i titani)
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Bayer va retirar de la comercialització el 
dispositiu Essure en el 2017. 

No el van retirar per cap motiu
relacionat amb la seguretat i 

l'efectivitat.
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DOLOR CRÒNIC







Dolor crònic casos clínics i serie de casos: 0,16 – 4,2%
Bayer 2015: 3539 casos publicats/1.000.000 essures venuts = 0.3%

Arjona Berral JE. Essure® and chronic pelvic pain: a population-based cohort.J Obstet Gynaecol. 2014
Adelman MR. Management of complications encountered with Essure hysteroscopic sterilization: a systematic review. J Minim Invasive Gynecol. 2014 

Yunker AC. Incidence and risk factors for chronic pelvic pain after hysteroscopic sterilization. J Minim Invasive Gynecol. 2015
Conover MM. Incidence of opioid-managed pelvic pain after hysteroscopic sterilization versus laparoscopic sterilization. Pharmacoepidemiol DrugSaf. 2015

Chene G. Quality of life after salpinguectomy and Essure removal procedure. JMIG 2019



Casuística Vall d’Hebron: retrospectiu 2015

Enquesta telefònica any 2015: 529 
Essures® (1-6 anys)

Dolor 25% (131/529)

5% dolor pèlvic crònic (30/529)
1% dismenorrea severa (6/529)
15% Dismenorrea leve (81/529)
6% molèsties inespecífiques (34/529)Altes símptomes: cefalea (19), fatiga (7), disminució libido (7), dolors EEII (6)…



Dolor crònic casos clínics i serie de casos: 
Bayer 2015: 3539 casos publicats/1.000.000 essures venuts = 0.3%

Yunker 2015: Dolor als 3m= 8.1% i 6 m = 4.2% (n=458) (les dones amb antecedent de dolor crònic més probablemente 
tenien dolor crònic post-procediment OR 6.15 (IC 2.09-18.05), La remissió de la simptomatologia després de l’explantació del dispositiu 
està fonamentalment relacionada amb la descripció d’una inserció difícil) 

Arjona Berral JE. Essure® and chronic pelvic pain: a population-based cohort.J Obstet Gynaecol. 2014
Adelman MR. Management of complications encountered with Essure hysteroscopic sterilization: a systematic review. J Minim Invasive Gynecol. 2014 

Yunker AC. Incidence and risk factors for chronic pelvic pain after hysteroscopic sterilization. J Minim Invasive Gynecol. 2015
Conover MM. Incidence of opioid-managed pelvic pain after hysteroscopic sterilization versus laparoscopic sterilization. Pharmacoepidemiol DrugSaf. 2015

Chene G. Quality of life after salpinguectomy and Essure removal procedure. JMIG 2019

Arjona  2014: Dolor crònic 0,16% (7/4274) (els símptomes van desaparèixer al explantar el dispositiu) 

Conver 2015: Maneig del dolor crònic amb opioides. Grup histeroscòpia 0.88% vs grup laparoscòpia 0,93%

Adelman 2014: 7 explantacions por dolor crònic, només 4 resolució complerta (els símptomes van desaparèixer al 
explantar el dispositiu) 

Maassen 2019: 39% resolució completa dels símptomes, cap millora 15% (n=93) 

CheneG 2019: l’extracció laparoscópica de l‘Essure es tècnicament exitosa i s’associa a una millora de 
la cualitat de vida a curt i llarg plaç, així com en la reducción del dolor pèlvic



Casuística Vall d’Hebron: prospectiu 2019
52 explantacions i 6m-3 anys de seguiment
44 tenien algún tipus de dolor o més d’un

Dolor hipogastri continu
Dolor lumbar baix continu
Dismenorrea +/- irradiació cames i lumbars
Dispareunia
Dolor de cames
Cefalea
Dolor abdominal
Dolor punxant a hipogastri
Dolor de mans i peus
Dolor generalitzat

15% Curació – 60% Millora - 23% sense canvis – 2% Pitjor

Confusió
Anticonceptius previs (adenomiosis??)

Complicacions quirúrgiques:
Onfalitis S.Pyogenes (UCI)
Hemoperitoni (ferro)
Cel.lulitis

2015 (centro privado): alergia al nÍquel, rash, hipermenorrea, cefalea, calambres EEII

Dic 2015: dolor hipogastrio, metrorragia, IUE, TVP, cefalea, pérdida de peso, hipertricosis, 
dismenorrea, fatiga, cambios de humor
Abril 2016: dolor pélvico tipo "descargas eléctricas", dispareunia profunda
Abril 2016: dispareunia profunda
Abril 2016: hipermenorrea, dolor en hipogastrio, cefalea y fatiga.
Mayo 2016: dolor en ambas fosas ilíacas, alergia al níquel

Mayo 2016: dolor lumbar y en hipogastrio, dispareunia profunda, dolor en EEII, cefalea, fatiga, 
disminución libido, hipermenorrea

Camara 2017 recomana evitar la indicació errònia d’explantació del dispositiu



Maneig dolor crònic & Essure
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Maneig dolor crònic & Essure

Anamnesis: dolor crònic previ, ACOs

Descartar altres causes conegudes de dolor

Informació sobre literatura i riscos i beneficis de la explantació quirúrgica vs maneig
conservador. Només tenim un cas amb dolor que no s’ha operat

Explantació abans de remetre a la pacient a la consulta de DOLOR PÈLVIC CRÒNIC



CANVIS MENSTRUALS



Síndrom post-esterilització tubàrica (Williams 1951):
sangnat anormal i/o dolor, canvis en el comportament sexual
i en les emocions, exhacerbació dels símptomes
premenstruals.

Confusió
Anticonceptius previs
Estat perimenopàusic









Casuística Vall d’Hebron: retrospectiu 2015

Enquesta telefònica any 2015: 529 Essures® 
(1-6 anys)

Sagnat anormal 28% (148/529)

0,5% hipermenorrea anemitzant (3/529)
19% Sangrat més abundant (101/529)
11% Irregularitat menstrual (57/529)
2% sangrat intermenstrual (11/529)

Altes símptomes: cefalea (19), fatiga (7), disminució libido (7), dolors EEII (6)…



Anamnesis: ACOs

PALM-COEIN

Informació sobre literatura i riscos i beneficis de la
explantació quirúrgica vs maneig conservador.
Consensuar el tractament sintomàtic conservador.

DIU levonorgestrel - histerectomia

Maneig sagnat menstrual & 
Essure



Moltes gràcies per la seva atenció

mcubo@vhebron.net
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