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Filiform papillae do not have taste buds
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Papilas filiformes não têm botões gustativos
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Várias irregularidades e elevações mucosas, conhecidas como papilas linguais, cobrem a superfície dorsal da 
região anterior da língua até o sulco terminal. Há quatro tipos de papilas, que são divididas em: filiformes, fungiformes, 
circunvaladas e foliadas. Botões gustativos, que aparecem como corpos ovalados que captam coloração pálida aos 
cortes histológicos, estão presentes nas papilas fungiformes, foliadas e circunvaladas, mas não nas papilas filiformes1-4. 

Lemos com grande entusiasmo o recente estudo de Abreu et al. intitulado “Aspectos histológicos e ultra-estruturais 
da língua de ratos mal-nutridos5”, demonstrando que a desnutrição protéico-energética não altera a mucosa lingual em 
ratos adultos.

No estudo de Abreu et al.5, vol. 72 nº 4, págs. 523-7, a legenda da Figura 3 diz: “Papilas fungiformes e filiformes, 
sobre as quais estão os botões gustativos”. Entretanto, papilas filiformes não possuem botões gustativos6. Acrescento 
que pode ser útil usar setas ou asteriscos para se identificar estruturas nas figuras.
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