
Tratamento minimamente
invasivo para a
hiperplasia benigna da 
próstata (HBP)

Terapia de vapor de águaTerapia de vapor de água

O que é a HBP?
A hiperplasia benigna da próstata (HBP) é um 
aumento da glândula prostática que afeta 
cerca de 50% dos homens aos 60 anos e até 
90% dos homens aos 85 anos.1 Este aumento 
pode pressionar a uretra, o que reduz o 
fluxo de urina da bexiga, podendo por vezes 
bloqueá-lo completamente.

Os sintomas da HBP incluem:

• Frequência urinária

• Fluxo irregular

• Urgência urinária

• Fluxo fraco

• Tensão

• Levantar-se à noite para urinar

Tratar a HBP
Não está preparado para uma cirurgia, mas 
não pretende tomar medicação? A Terapia 
de vapor de água é uma opção destinada 
a reduzir os sintomas da HBP em homens 
com aumento da próstata, sem os efeitos 
secundários dos medicamentos para a HBP.

*Dependendo da situação clínica individual e da resposta terapêutica.
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A lei só permite a venda deste dispositivo sob receita médica. As indicações, contra-indicações, 
advertências e instruções de utilização podem ser encontradas no folheto informativo do 
produto fornecido com cada dispositivo. As informações de utilização só estão disponíveis em 
países com registos nas autoridades de saúde aplicáveis. Material não destinado a utilização em 
França. Todas as imagens pertencem à Boston Scientific. Todas as marcas comerciais pertencem 
aos respectivos proprietários.

O conteúdo desta brochura tem apenas um carácter informativo, não constitui aconselhamento 
médico e não deve ser utilizado para diagnósticos médicos. A Boston Scientific recomenda 
vivamente que consulte o seu médico relativamente a todas as questões relacionadas com 
a sua saúde ou para obter respostas para quaisquer perguntas clínicas/médicas.

Fale com o seu médico para 
determinar que tratamento para a HBP 
é o indicado para si. 
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90%
dos homens entre os 50  
e os 85 anos sofrem de HBP 
potencialmente problemática¹

24  milhões
de homens na Europa  
são afectados pela HBP¹ 

Sinta a diferença
A Terapia de vapor de água utiliza 
a energia natural armazenada no 
vapor de água. Os estudos clínicos 
demonstram um perfil de segurança 
positivo, com a capacidade de aliviar os 
sintomas associados à HBP.2

Em cada tratamento de 9 segundos, é 
libertado vapor de água estéril através 
do tecido-alvo da próstata. Quando o 
vapor se transforma em água, toda a 
energia armazenada é libertada, o que 
provoca a morte das células.

Ao longo do tempo, a resposta 
terapêutica natural do corpo elimina as 
células mortas, o que reduz o tamanho 
da próstata. Com a eliminação do 
tecido adicional, a uretra abre-se, o que 
reduz os sintomas da HBP.

A maioria dos pacientes começa 
a sentir um alívio dos sintomas em 
apenas duas semanas, podendo os 
máximos benefícios ser alcançados em 
três meses. As respostas dos pacientes 
podem variar.

O número de tratamentos de vapor de água varia 
consoante o tamanho da próstata. O procedimento 
é realizado numa consulta. As imagens acima 
destinam-se a mostrar o funcionamento do 
procedimento e não a fornecer uma representação 
exacta dos resultados no paciente.
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