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ANO LETIVO DE 2018-2019 

 
CURSO DE Mestrado Dermofarmácia e Cosmética 

 

 Unidade curricular:  

Avaliação da eficácia de produtos cosméticos 

Curricular Unit: 

 Efficacy evaluation of cosmetic products 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

Carmen Maribel Bento Teixeira 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres): 

- Conhecer o fundamento das técnicas de biometria cutânea (por ex. conteúdo hídrico, perda de água 

transepidérmica – TEWL e oleosidade da pele). 

- Aplicar as técnicas de biometria cutânea na avaliação da eficácia de produtos cosméticos. 

- Ser capaz de planear o estudo da eficácia de um produto cosmético segundo protocolos baseados nas 

normas regulamentares aplicáveis. 

- Ser capaz de interpretar os resultados de estudos de avaliação de eficácia de produtos cosméticos.  

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

- To know the scientific operating principle of skin biometrological techniques ( e.g. water 

content, transepidermal water loss and lipid content). 

- To apply de skin biometrological techniques for the cosmetic efficacy assessment. 

- Being able to plan the study of the effectiveness of a cosmetic product using protocols based on 

regulations. 

- Being able to interpret the results of studies assessing the efficacy of cosmetic products. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

1. Ensaios de avaliação da eficácia de produtos cosméticos:  

1.1. Ensaios qualitativos.  
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1.2. Ensaios quantitativos baseados em técnicas biofísicas e não invasivas (técnicas de biometria cutânea): 

fundamentos, aplicações, normas regulamentares aplicáveis. Conteúdo hídrico das camadas superficiais da 

pele. Perda de água transepidérmica (TEWL). Propriedades viscoelásticas da pele. pH cutâneo.  

Outras técnicas: avaliação da oleosidade, determinação da temperatura, determinação da coloração. 

2. Planeamento de estudos de avaliação da eficácia de produtos cosméticos. 

 

Syllabus 

1. Efficacy test of cosmetic products 

1.1. Qualitative tests.  

1.2. Quantitative tests. Stratum corneum moisture. Transepidermal Water Loss (TEWL). Skin 

elasticity. Skin pH. Other methods: sebum content, temperature and color of the skin 

2. Design of protocols for the efficacy evaluation of the efficacy of cosmetic products. 
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