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Introdução e Objetivo. O retalho FAMM (facial artery mus-
culo-mucosal flap), descrito em 1992 por Pribaz et al., é um retalho 
intra-oral baseado na artéria facial. É composto por mucosa oral, 
submucosa, músculo bucinador, artéria facial e pelo plexo venoso 
correspondente, podendo basear-se inferior (fluxo anterógrado) ou 
superiormente (fluxo retrógrado). É um retalho versátil que pode 
ser utilizado nareconstrução de defeitos em múltiplas localizações 
(palato, lábio, língua, pavimento da boca).

Com este trabalho pretende-se demonstrar a utilidade do re-
talho FAMM na reconstrução de diferentes defeitos intra-orais.

Material e Métodos. Os autores apresentam 3 casos em que se 
utilizou o retalho FAMM para reconstrução intra-oral: um doente 
com anquiloglossia cicatricial sequelar de carcinoma do pavimento 
da boca; uma doente com uma fístula do palato sequela de excisão 
tumoral; e um doente com exposição intra-oral do arco mandibular 
anterior por osteonecrose secundária a bifosfonatos.

Resultados.Todos os retalhos sobreviveram a 100% e permi-
tiram uma cobertura estável e duradoura, na ausência de compli-
cações major.

Conclusão. O retalho FAMM permite a reconstrução de de-
feitos intra e peri-orais com tecido bem vascularizado e de carac-
terísticas idênticas à zona a reconstruir, com baixa morbilidade 
da zona dadora, o que o torna uma excelente opção reconstrutiva 
para defeitos desta região anatómica.

Background and Objective. The facial artery musculo-mu-
cosal (FAMM) flap, first described by Pribaz et al. in 1992, is an 
intraoral flap based on the facial artery. It is composed of mucosa, 
submucosa, buccinator muscle and the facial artery along with its 
venous plexus. The design of the flap can be inferiorly-based and 
rely on antegrade blood flow or superiorly-based with retrograde 
flow. The FAMM flap is a versatile flap that can be used for the 
reconstruction of defects of multiple locations (palate, lips, ton-
gue, and floor of the mouth).

The purpose of this study is to demonstrate the utility of the 
FAMM flap in the reconstruction of different intraoral defects.

Methods. In this article the authors present 3 cases in which 
the FAMM flap was used for intraoral reconstruction: one patient 
with a history of ankyloglossia sequelae of a squamous cell carci-
noma of the floor of the mouth; one patient with a palatal fistula 
sequelae of tumor excision; and one patient with a biphosphona-
te-related osteonecrosis of the mandible. 

Results. All flaps survived and provided a stable and reliable 
coverage of the defect. There were no major complications.

Conclusions. The FAMM flap is a well vascularized flap that 
replaces like with like tissue. Because of its low morbidity, low 
rate of complications and reliable results, the FAMM flap is an 
excellent option for reconstruction of small to moderate intra-oral 
defects.
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Introdução

A reconstrução de defeitos intra ou peri-orais re-
sultantes de ressecção tumoral, traumatismos ou ano-
malias craniofaciais representa um desafio complexo. 
A restauração morfológica e funcional é essencial, 
nomeadamente para assegurar a competência oral e a 
manutenção de um discurso e deglutição adequados; 
contudo, idealmente, deverá sempre ser realizada com 
o menor prejuízo estético possível. A técnica recons-
trutiva ideal depende de fatores locais (tamanho e lo-
calização do defeito) e sistémicos (comorbilidades do 
doente, antecedentes de radioterapia e/ou esvaziamen-
to ganglionar cervical). 

O retalho FAMM foi descrito pela primeira vez em 
1992 por Pribaz et al. no encerramento de defeitos da 
mucosa oro-nasal.(1) Trata-se de um retalho intra-o-
ral axial baseado na artéria facial, que inclui também 
o plexo venoso correspondente, músculo bucinador, 
submucosa e mucosa oral. Em virtude da sua robusta 
vascularização, pode basear-se em fluxo anterógrado 
ou retrógrado.As dimensões do retalho podem atingir 
cerca de 7-8 cm de comprimento, 2-3 cm de largura,e 
uma espessura de aproximadamente 8-10 mm.(2)Está 
indicado principalmente na reconstrução de defeitos 
do palato, região alveolar, nariz, pavimento da boca, 
língua e lábios.(1-5) A única contra-indicação absoluta à 
sua utilização é a ausência de fluxo doppler ao longo do 
trajeto da artéria facial. Como contra-indicações relati-
vas incluem-se a presença de dentição e história prévia 
de radioterapia ou esvaziamento ganglionar cervical.
Contudo, vários estudos demonstraram que o retalho 
FAMM pode ser utilizado na generalidade dos doentes 
submetidos a esvaziamento ganglionar cervical.(5,6)Em 
alguns casos, a reconstrução requer dois tempos ope-
ratórios, já que pode ser necessáriodividir o retalho ao 
fim de 3 semanas para melhor adaptação ao defeito e 
diminuiçãoda morbilidade na zona dadora.

Técnica cirúrgica
Após confirmação de fluxo adequado na artéria fa-

cial com doppler (etapa imprescindível nos casos de 
radioterapia e/ou esvaziamento ganglionar cervical), o 
seu trajeto deve ser marcado na região intra ou extra-
-oral. De seguida, e de acordo com a localização do 
defeito, o retalho deve ser desenhado. O ducto paro-
tídeo deve ser devidamente identificado e preservado. 
Os retalhos baseados inferiormente (fluxo anterógra-
do), estão indicados na cobertura de defeitos da região 
posterior do palato, fossa amigdalina, região alveolar 
inferior, pavimento da boca e lábio inferior; os retalhos 
baseados superiormente (fluxo retrógrado), devem ser 

usados para reconstruir defeitos da região anterior do 
palato, seio maxilar, região alveolar superior, nariz e 
lábio superior. A primeira incisão é realizada na extre-
midade distal do retalho e, de seguida, a artéria facial 
deve ser identificada e laqueada. O levantamento do 
retalho é feito de distal para proximal, devendo a arté-
ria facial estar incluída ao longo de todo o retalho. De 
seguida, deverá ser mobilizado até ao defeito, sendo 
essencial evitar a torsão do pedículo, sob risco de má 
perfusão e consequente necrose do retalho. Idealmente, 
azona dadora deve ser encerrada primariamente; por 
vezes, pode ser necessário um enxerto de pele.

O retalho FAMM é dotado de uma vascularização 
robusta, pelo que a taxa de complicações é reduzida na 
maioria das séries. As mais comuns incluem necrose 
parcial, hematoma, deiscência, infeção e dificuldades 
de deglutição e discurso.A necrose completa é inco-
mum e causada principalmente por torsão do pedículo 
durante a mobilização do retalho.

A complexidade anatómica e fisiológica da região 
intraoral faz com que a reconstrução de defeitos desta 
área seja particularmente desafiante; de facto, por ve-
zes a única estratégia reconstrutiva passa pela trans-
ferência microcirúrgica de tecidos. O retalho FAMM, 
ao tratar-se de um retalho de fluxo axial que se pode 
basear superior ou inferiormente, apresenta uma gran-
de versatilidade, podendo cobrir defeitos em regiões 
distintas como o palato, pavimento da boca ou lábio. 

O objectivo deste trabalho é demonstrar a potencial 
aplicação do retalho FAMM em diferentes cenários 
reconstrutivos da cavidade oral.

Material e métodos

Neste trabalho apresentamos 3 casos clínicos de 
doentes com defeitos intra-orais de pequena/média di-
mensão em que se utilizaram retalhos FAMM para re-
construção. O retalho FAMM tem sido utilizado pelo 
nosso serviço desde 2010, tendo sido realizados cerca 
de 8 casos. A seleção destes casos pretende demonstrar 
a versatilidade de utilização deste retalho em diferentes 
etiologias e localizações.

Resultados

Caso 1. Doente do sexo masculino, 58 anos, com 
antecedentes de carcinoma espinocelular do pavimento 
da boca à esquerda. Submetido a hemipelviglossectomia 
esquerda com mandibulectomia marginal anterior, esva-
ziamento ganglionar supra-omohioideu e reconstrução 
imediata com retalho livre antebraquial radial. Poste-
riormente, realizou radioterapia adjuvante. Desenvolveu 
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anquiloglossia e queixas álgicas secundárias a retração 
cicatricial (Fig. 1). Foi submetido a libertação cirúrgica 
das aderências cicatriciais intra-orais, tendo resultado 
um defeito com 4 x 3 cm (Fig. 2). A reconstrução foi 
realizada com um retalho FAMM de fluxo anterógrado. 
Após confirmação pré-operatória de fluxo doppler na 

artéria facial, o trajectointra-oral da artéria foi marcado 
com doppler; de seguida, foi dissecado um retalhocen-
trado no pedículo com 7 cm de comprimento e 2 cm de 
largura (Fig. 3). O retalho foi adaptado ao defeito e su-
turado com Vicrylrapide® 4-0 (Fig. 4). O retalho permi-

tiu aumentar o diâmetro antero-posterior do pavimento 
bucal e, dessa forma, aumentar a mobilidade da língua 
com consequente melhoria funcional ao nível da fala e 
deglutição, com resultados objectiváveis no primeiros-
dias após a cirurgia.

A zona dadora foi encerrada diretamente. Não se re-
gistaram complicações precoces ou tardias, não sendo 
necessário dividir o pedículo do retalho. 

Caso 2. Doente de 76 anos, sexo feminino, com co-
municação oronasal com cerca de 2 cm secundária a 
exérese de neoplasia do palato (Fig. 5), a qual condi-
cionava alterações fonatórias e passagem do conteúdo 
alimentar para a região nasal. Tinha sido previamente 
submetida a tentativa falhada de encerramento da fístula 
com um retalho mucoperiosteal de transposição. Após 
identificação da artéria facial com doppler, foi dissecado 
um retalho FAMM de base inferior com 6.5 x 2.2 cm 
(Fig. 6), obtendo-se uma cobertura completa e estável 
(Fig. 7). A zona dadora foi encerrada diretamente com 
fio de sutura absorvível. 

O retalho sobreviveu a 100%, não tendo ocorrido re-
cidiva da fístula ao fim de 3 anos pós-operatório. 

Figura 1. Anquiloglossia após exérese de carcinoma do pavimento da boca 
e reconstrução com retalho antebraquial radial e radioterapia, com inca-
pacidade de elevação e protrusão da língua.

Figura 3. Desenho do retalho após identificação do trajeto da artéria facial 
com doppler.

Figura 4. Cobertura do defeito com retalho FAMM.

Figura 2. Defeito após libertação de aderências cicatriciais no pavimento 
da boca.
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Caso 3. Doente de 50 anos, sexo feminino, com an-
tecedentes de carcinoma da mama esquerda, tendo rea-
lizado mastectomia radical modificada, quimioterapia e 
terapia hormonal com tamoxifeno adjuvantes. Encontra-
va-se medicada com ácido zoledrónico, pelo que desen-
volveu um quadro de osteonecrose associada a bifosfo-
natosdo arco mandibular anterior (dentes 3.3-4.6), com 
exposição óssea intra-oral extensa (Fig. 8). 

Figura 5. Comunicação oronasal sequela de excisão de tumor benigno do 
palato 20 anos antes.

Figura 8. Reconstrução tridimensional de tomografia computorizada revela 
osteonecrose do arco mandibular anterior (dentes 3.3-4.6).

Figura 7.Seis meses pós-operatório, sem recidiva da fístula.

Figura 6 A. Levantamento de retalho FAMM de fluxo anterógrado. B. Cobertura completa do defeito.



Versatilidade do retalho FAMM na cobertura de defeitos intra-orais

www.ciplaslatin.com Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 45 - Nº 1  de 2019

61 S

Figura 9. Defeito após mandibulectomia marginal.

Figura 11. Dois meses pós-operatório, com cobertura estável do arco 
mandibular e sem recidiva do quadro de osteonecrose.

Foi submetida a mandibulectomia marginal (Fig. 9) 
e reconstrução com um retalho FAMM de fluxo anteró-
grado com 8 x 1.5 cm, suturado à mucosa com Vicryl 
rapide® 4-0 (Fig. 10). 

A zona dadora foi encerrada primariamente. 
No pós-operatório apresentou deiscência de pequenas 

dimensões na extremidade distal do retalho, que cicatri-
zou por segunda intenção ao fim de aproximadamente 
duas semanas (Fig. 11). Não foi necessário qualquer 
procedimento cirúrgico de revisão ao fim de 24 meses 
pós-operatório.

Figura 10. A.Levantamento de retalho FAMM de fluxo anterógrado. B. Cobertura do defeito.

Discusão

Em nossa experiencia, o retalho FAMM permitiu re-
construir defeitos de diferentes etiologias, dimensões e 
localizações anatómicas com tecido bem vascularizado 
e com reduzida morbilidade da zona dadora.

Estão descritas na literatura várias técnicas para 
reconstrução de defeitos do pavimento da boca, palato 
e região mandibular anterior, desde retalhos locais e re-
gionais (mucosa, língua, miomucoso de bucinador, sub-
mentoniano, platisma, grande peitoral, temporal),(7,8) até 
retalhos livres (antebraquial radial, anterolateral da coxa, 
etc.).(9) 
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O retalho FAMM tem revelado a sua robustez numa 
variedade de defeitos. Julian Pribaz et al. demonstraram 
a utilidade deste retalho na reconstrução de defeitos la-
biais em pacientes com defeitos secundários a trauma-
tismos, resseção de neoplasias, malformações arteriove-
nosas e osteoradionecrose.(1,2) De facto, vários estudos 
comprovaram que este retalho pode ser usado em doen-
tes com história prévia de radioterapia.(4,5,10) 

A utilização do retalho FAMM na resolução de fís-
tulas do palato foi demonstrada por vários autores; 
Shettyet al. aplicaram este retalho em 11 doentes com 
fístulas palatinas, tendo obtido um resultado satisfató-
rio em todos os casos, na ausência de complicações ma-
jor;(11) está também descrita a sua utilização em casos de 
fístulas congénitas do palato.(12) 

A utilização de bifosfonatos em doentes com metas-
tização óssea por cancro da mama pode causar osteone-
crose maxilar e fístulas oro-antrais,(13) as quais podem 
potencialmente ser reconstruídas com o retalho FAMM. 
De facto, este retalho permitiu solucionar uma fístula 
oronasal que recidivou após cobertura com um retalho 
mucoperiosteal, o que parece corroborar a fiabilidade 
deste tipo de reconstrução. O sacrifício de parte do mús-
culo bucinador não parece afetar adversamente a mími-
ca facial, embora a funcionalidade deste músculo não 
tenha sido avaliada após a transferência do retalho.(8) 

À semelhança dos casos apresentados, na maioria das 
séries foi possível o encerramento direto da zona dadora, 
proporcionando uma cobertura duradoura e estável, sem 
registo de complicações significativas.(1-5,11) A única com-
plicação registada de deiscência parece ser secundária a 
tensão excessiva no retalho com consequente necrose 
distal. 

A realização prévia de esvaziamento ganglionar 
cervical e/ou radioterapia não são, de facto,contra-in-
dicações absolutas à realização do retalho. Confor-
me demonstrado por vários autores, o retalho FAMM 
pode ser realizado com segurança na generalidade dos 
doentes submetidos a esvaziamento ganglionar cer-
vical, bem como a radioterapia.(5,6) No primeiro caso 
clínico apresentado, o doente tinha sido submetido 
previamente a esvaziamento ganglionar cervical e ra-
dioterapia, o que não impediu a realização (e sucesso) 
do retalho. 

Outra importante vantagem desta técnica é a sua re-
lativa simplicidade face a procedimentos microcirúrgi-
cos, e a rápida recuperação pós-operatória comreduzido 
tempo de internamento. A utilização intra-operatória de 
doppler constitui uma etapa essencial durante o procedi-
mento e, em todos os casos, a cirurgia teve uma duração 
inferior a 2 horas. Dieta por sonda nasogástrica foi man-
tida nas primeiras 48 horas e, de seguida, foi instituída 

dieta líquida e mole durante cerca de 4 semanas. No pri-
meiro caso, o doente fez terapia da fala e de deglutição 
no sentido de maximizar os ganhos funcionais obtidos 
com a realização do retalho. Nos restantes casos não foi 
necessária qualquer reabilitação específica.

Conclusão

O retalho FAMM foi utilizado com sucesso na re-
construção de defeitos do pavimento da boca, palato e 
para cobertura óssea ao nível do arco mandibular ante-
rior.

O reduzido tempo operatório, a baixa morbilidade da 
zona dadora e o reduzido número de dias de internamen-
to fazem deste retalho uma opção reconstrutiva que deve 
ser considerada sempre que existem defeitos intra-orais 
de pequena a média dimensão.
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