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Harmonização facial 
ou MD Codes?

O uso de preenchedores de ácido hialurônico não é novida-
de na estética facial, porém as técnicas para tal evoluíram mui-
to nos últimos anos, culminando na intensa busca de jovens, 
adultos e idosos pelo top model look, o rosto do momento. O 
padrão atual de beleza da face tem as maçãs do rosto proe-
minentes, nariz afilado com ponta elevada, bochechas mais 
fundas e sobrancelhas arqueadas. Mas será que esse padrão 
se encaixa a todo mundo? E qual é a melhor técnica para trazer 
de volta à face o frescor da juventude? 

Sabemos que o envelhecimento do rosto é causado por 
inúmeros fatores e, entre os principais, está a perda de gordura 
em determinados pontos como as maçãs, queixo, sobrance-
lhas e lábios. 

De acordo com o médico dermatologista, membro da So-
ciedade Brasileira de Dermatologia, Lucas Miranda, hoje, os 
queridinhos do momento nesse quesito são: MD Codes e a 
harmonização facial. Tanto em um quanto em outro se faz uso 
de substância biológica já presente no corpo humano para 
devolver volume a essas regiões que sofreram a perda. “Apli-
cando o ácido hialurônico nesses espaços deixados pelo en-
velhecimento, a anatomia do rosto se reorganiza. Por exemplo, 
a região abaixo dos olhos, que tinha aparência cansada, volta 
a ficar mais firme e perde o aspecto “derretido”; os lábios, que 
afinam ao longo dos anos, ganham novamente o volume da 
juventude, e por aí vai”, explica o especialista.

Porém, nem sempre o que é bom para uma pessoa pode 
ser utilizado em outro paciente. Lucas Miranda esclarece que 
o MD Codes é uma das técnicas mais assertivas para resgatar 
a jovialidade, exatamente porque, com ele, é possível evitar 
os excessos. “Ele é realizado de forma minuciosa, a partir de 
um protocolo médico patenteado que determina exatamente 
as regiões, quantidade de ácido hialurônico a ser aplicado em 
cada uma e – o mais importante – de acordo com as carac-
terísticas únicas de cada pessoa. Com isso, o resultado fica 
natural, realça o que o paciente tem de bonito e melhora o que 
incomoda, mas sem exageros”, diz o doutor.

O MD Codes é a abreviação de Medical Codes, uma técnica 
criada por um cirurgião plástico chamado Maurício de Maio 
e feita a partir de uma avaliação do que gera insatisfação ao 
paciente. Possui mapeamento individual dos pontos de sus-
tentação da face, levando em consideração proporções entre 

o terço superior, médio e inferior, seu formato, se alongado, an-
gulado, achatado ou oval, por exemplo. A partir dessa avaliação, 
o médico faz o preenchimento, com o objetivo de rejuvenescer 
globalmente o aspecto da face do(a) paciente. Lucas Miranda 
conta que, independentemente do procedimento estético, é im-
portante ficar atento na escolha do profissional dermatologista 
que realizará o tratamento, para que o resultado seja satisfatório, 
harmônico e sem demasias. 
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