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Síndrome 

Palmo-Plantar 

 

Hospital de Dia de Oncologia 

Contactos: 

Das 8h às 16h pode ligar para:  

 239 400 400 (Geral) 

e pedir para passar a chamada 

para uma das seguintes 

extensões: 

 7301  /  7302    (sala 2) 

 7305  /  7306    (sala 1) 

ou para o secretariado do Hospital 

de Dia de Oncologia: 

 239 400 460 

Após as 16 horas e apenas para 

esclarecimento de dúvidas 

relacionadas com o tratamento, 

pode ligar para a LINHA DE APOIO 

TELEFÓNICO: 926 223 925. 

 

 

 

 

Se apresentar algum destes 

sintomas contacte o seu 

Médico e/ou Enfermeiro 

 

 Vermelhidão; 

 Dor; 

 Formigueiro ou comichão; 

 Inchaço; 

 Pequenas borbulhas 

 Descamação da pele. 
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Síndrome palmo-plantar 

O que precisa saber sobre o 

síndrome palmo-plantar 

O síndrome palmo-plantar, 

vulgarmente conhecido como 

síndrome mãos e pés, é uma 

reação que por vezes ocorre como 

efeito adverso da quimioterapia e 

que provoca vermelhidão, inchaço 

e dor nas palmas das mãos ou nas 

plantas dos pés. 

Geralmente ocorre nas palmas das 

mãos e nas solas dos pés, embora 

também possa aparecer em outras 

zonas (axilas, virilhas, etc.) que 

estejam sujeitas a fricção ou calor, 

provocados por exemplo por 

roupas justas. 

Esta reação pode provocar 

vermelhidão, inchaço, formigueiro, 

comichão ou dor. 

Conselhos úteis para prevenir e 

lidar com o risco de SPP 

Deve: 

 Aplicar creme gordo nas mãos e nos 

pés várias vezes por dia; 

 Usar roupas largas e folgadas; 

 Usar meias de algodão viradas do 

avesso; 

 Evitar o calor; 

 Utilizar protetor solar (fatos de 

proteção 50) em todas as zonas 

expostas ao sol (mãos, pescoço, etc.) 

e repetir várias vezes ao dia; 

 O banho deve ser rápido e com água 

tépida; 

 Usar calçado confortável, arejado e 

sem salto. Mantenha os pés e as 

mãos descobertas sempre que 

possível; 

 Aplicar compressas de água fria nos 

pés e nas mãos, sempre que 

possível; 

 Quando sentado, deve, sempre que 

Não deve: 

 Expor-se ao sol direto. Por 

exemplo: 

 Não se sente à janela ao 
sol, em casa ou no carro; 

 Não ande ao sol se não 
for necessário. 

 

 Ter contacto com água quente; 

 Colocar adesivo; 

 Exercer pressão sobre a pele. 

Por exemplo: 

 Não se ajoelhe por muito 
tempo; 

 Não exerça atividades 
físicas violentas (marcha, 
corrida, trabalho rural); 

 Não se apoie nos cotove-
los; 

 Não use joias apertadas 
ou roupa interior muito 
justa. 


