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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2020-2021 

 
CURSO DE  CTeSP EM TERMALISMO E BEM-ESTAR 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Dermatologia e Estética 
 

Curricular Unit: 

 

 Dermatology and Aesthetics 
 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 

Conferir ao aluno capacidades técnicas para o correto aconselhamento dermocosmético, nomeadamente: 
- na identificação e tratamento de patologias cutâneas; 
- na identificação e tratamento de problemas dermocosméticos.  
- Identificar os diferentes tipos de lamas e suas aplicações. 
  

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

 Provide student with technical skills for the correct dermocosmetic advice, namely: 

- identification and treatment of cutaneous conditions; 

- identification and treatment of dermocosmetic problems. 

- Identify the different types of sludge and their applications. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

A pele como órgão: 
- características, 
- funções, 
- problemas,  
- soluções dermatológicas e cosméticas. 
 
1. Noções sobre histologia e fisiologia da pele e seus anexos. 
2. A penetração cutânea e os fatores que a determinam. 
3. Dermatoses mais correntes e sua terapêutica. 
4. Formas farmacêuticas de aplicação na pele. 
5. Cosméticos e suas funções. 
6. Preparações cosméticas. 
7. Legislação sobre cosméticos.  
 
As lamas vegeto-minerais: 
- Constituição 
- Preparação 
- Aplicação  
- Cuidados a ter com o doente 
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- Indicações terapêuticas e cosméticas 
- Equipamentos e materiais de apoio 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Skin as organ: 
- characteristics, 
- functions, 
- problems, 
- dermatological and cosmetic solutions. 
 
1. Notions about the histology and physiology of the skin and its attachments. 
2. Cutaneous penetration and the factors that determine it. 
3. Most current dermatoses and their therapy. 
4. Pharmaceutical forms of application to the skin. 
5. Cosmetics and their functions. 
6. Cosmetic preparations. 
7. Legislation on cosmetics. 
 
The vegetative-mineral sludge: 
- Constitution 
- Preparation 
- Application 
- Care of the patient 
- Therapeutic and cosmetic indications 
- Equipment and support materials 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

VIVIER, Anthony – Atlas de Dermatologia Clínica. 2ª ed. São Paulo: Manole, 1995.  
Prista, L. N., Bahia, M.F.G., Vilar, E., Dermofarmácia e Cosmética. Porto, Associação Nacional das Farmácias, Vol I 
(1992) e II (1995). 
Legislação e Documentação Técnica - Cosmética, Ministério da Saúde, INFARMED, Lisboa, Imprensa Nacional, Casa 
da Moeda, 1995.                                                                                      
 

 


