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Resumo 

 Os compostos polifenólicos estão presentes na dieta humana, em especial nos 

vegetais, frutos e bebidas derivados de plantas, contribuindo para as características 

organoléticas destes produtos, tais como a cor e o sabor. Nos últimos anos têm 

recebido especial atenção pela comunidade científica devido aos benefícios que 

podem trazer para a saúde do consumidor. Uma das suas características principais é 

a capacidade para interagir com proteínas, nomeadamente proteínas salivares, 

fenómeno que está na origem da perceção da adstringência. Vários fatores podem 

influenciar a composição em proteínas da saliva, tais como a idade, a dieta, o sexo, os 

agentes farmacológicos, o estado de doença e os ritmos circadianos. 

 Neste trabalho foi estudada a composição em proteínas da saliva através de 

dados provenientes de diferentes condições: em diferentes dias; ao longo do dia; no 

estado de jejum e no estado alimentado. As proteínas estudadas foram as proteínas 

ricas em prolina básicas (bPRPs), as proteínas ricas em prolina glicosiladas (gPRPs), 

as proteínas ricas em prolina acídicas (aPRPs) e a estaterina. Além disso, pretendeu-

se alargar este estudo à composição proteica da saliva sob condições estimuladas, 

através de uma solução de procianidinas (taninos condensados) que visa estimular a 

produção de saliva. Estas análises foram realizadas por cromatografia líquida de 

elevada eficiência (HPLC). 

 Os indivíduos pertencentes ao estudo em diferentes dias foram divididos em 

dois grupos, indivíduos masculinos (grupo M) e indivíduos femininos (grupo F). Foram 

observadas diferenças dentro do mesmo grupo e entre os dois grupos relativamente à 

composição proteica da saliva. Além disso, o grupo F apresentou menor variabilidade 

nos diferentes dias e menor quantidade das proteínas estudadas em relação ao grupo 

M. As proteínas que variaram mais neste estudo foram as três classes de PRPs 

(bPRPs, gPRPs e aPRPs), enquanto a estaterina foi a proteína que menos variou 

entre os dois grupos e, também, a que menos variou em diferentes dias. 

 No estudo ao longo do dia também se observou alguma variabilidade na 

composição proteica da saliva para os indivíduos estudados e verificou-se que a 

alimentação e os ritmos circadianos têm um papel determinante. No caso dos 

resultados obtidos em estado de jejum, o efeito provocado pelo estímulo da 

alimentação é anulado e verificou-se uma variação na quantidade das proteínas da 

saliva que poderá ser explicada pela influência dos ritmos circadianos.  

 No estudo da composição proteica da saliva sob condições estimuladas 

utilizando uma solução de procianidinas, os resultados demonstraram que com 
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estimulações repetidas, as bPRPs e as gPRPs são as proteínas menos afetadas pela 

interação proteína-tanino. Por sua vez, as aPRPs e a estaterina são as proteínas mais 

afetadas por esta interação e, possivelmente, isto deve-se à sua capacidade de 

complexar mais facilmente com os taninos. Na análise efetuada após o fim da 

estimulação, verificou-se que as proteínas anteriormente menos afetadas pela 

interação com os taninos (bPRPs e gPRPs) mantêm-se praticamente constantes ou 

pouco aumentam.  

 

Palavras-chave: proteínas ricas em prolina, procianidinas, estaterina, saliva    
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Abstract 

 Phenolic compounds are present in the human diet, especially in vegetables, 

fruits, and plant-derived beverages, contributing to the organoleptic properties of these 

products, such as colour and flavour. In recent years, these compounds have received 

special attention by the scientific community due to its benefits to consumer´s health. 

One of its main characteristics is the ability to interact with proteins, including salivary 

proteins, a phenomenon which is the basis of the perception of astringency. In some 

works have been described several factors that can influence the salivary protein 

profile, such as age, diet, gender, pharmacological agents, the disease state and 

circadian rhythms. 

 In this work, we studied the salivary protein profile in different conditions: 

different days; throughout the day; fasting state and fed state. The proteins studied 

were basic proline-rich proteins (bPRPs), glycosylated proline-rich proteins (gPRPs), 

acidic proline-rich proteins (aPRPs) and statherin. Moreover, this study was extended 

to the salivary protein profile under stimulated conditions, through a solution of 

procyanidins (condensed tannins) in order to stimulate the production of saliva. All 

analyses were conducted by high performance liquid chromatography (HPLC). 

The subjects belonging to the study of different days were divided into two 

groups, male subjects (group M) and female subjects (group F). Differences were 

observed in the same group and between groups on the protein composition of saliva. 

Furthermore, the group F showed less variability in different days and lower amount of 

the proteins studied in relation to the group M. The proteins more variable were PRPs 

(bPRPs, and gPRPs aPRPs), while statherin was the protein less variable among the 

two groups and the less variable in the different days 

 In the study throughout the day, we observed some variability in the salivary 

protein profile of the studied subjects and we also verified that feeding and circadian 

rhythms play a decisive role. In the case of the results obtained in the fasted state, the 

effect of food stimulus is abolished and we verified a variation in the amount of the 

salivary proteins, which can be explained by the influence of circadian rhythms.  

 About salivary protein profile under stimulated conditions using a solution of 

procyanidins, the results showed that in repeated stimulations, it was noted that bPRPs 

and gPRPs were the least affected proteins with the interaction with tannins. On the 

other hand, aPRPs and statherin were the main proteins affected by the interaction 

with tannins and possibly, this fact is due to its easier ability to complex with tannins. In 

the analysis performed after the end of stimulation, the profile of the proteins previously 
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less affected by tannins (bPRPs and gPRPs) remain practically constant or slightly 

increase.  

 

Keywords: proline-rich proteins, procyanidins, statherin, saliva      
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Objetivos 

Uma das propriedades mais importantes dos compostos polifenólicos é a sua 

capacidade para interagir com proteínas formando complexos proteína-polifenol, os 

quais podem agregar e precipitar. Esta propriedade está na origem da adstringência, 

sensação importante na perceção do sabor dos alimentos de origem vegetal que 

resulta da interação de proteínas salivares com os polifenóis presentes nos alimentos. 

Para se poder entender melhor este fenómeno sensorial e a subjetividade da 

sua avaliação por diferentes indivíduos em diferentes condições, torna-se importante 

estudar a composição em proteínas da saliva, pois poderá interferir neste processo. 

Também será importante estudar como esta composição varia intra- e inter-

individualmente.  

Com a realização deste trabalho, pretende-se estudar a composição de quatro 

grupos de proteínas (bPRPs, gPRPs, aPRPs e estaterina), descritas como associadas 

a este fenómeno sensorial, sob diferentes condições: em diferentes dias; ao longo do 

dia; no estado de jejum e no estado alimentado. Deste modo, as amostras de saliva 

analisadas serão recolhidas a partir de indivíduos que deverão seguir as indicações 

que lhes forem instruídas.  

Apesar de existirem muitos estudos com várias técnicas sobre a interação 

proteína-tanino, poucos são os que foram realizados tentando reproduzir o que 

acontece em meio fisiológico. Assim, este trabalho tem o objetivo de alargar mais o 

conhecimento existente sobre esta área. Deste modo, pretende-se simular in vivo o 

que se poderá passar quando um consumidor ingere um produto rico em compostos 

polifenólicos, como o caso do vinho tinto. Neste sentido, utilizar-se-á uma solução de 

procianidinas de forma a representar um produto de consumo regular que é rico 

nestes compostos.  
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I.  INTRODUÇÃO 

1. Compostos Polifenólicos 

Na última década, tem aumentado significativamente o interesse nos 

compostos polifenólicos (também designados por polifenóis) que estão presentes em 

diversos alimentos e bebidas de origem vegetal que se ingerem frequentemente. Isto 

deve-se essencialmente aos vários benefícios para a saúde associados ao consumo 

de alimentos ricos nestes compostos, nomeadamente na diminuição do risco de 

doenças cardiovasculares, na prevenção da ocorrência de alguns tipos de cancro e na 

redução do risco de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas 1-3. Estes 

compostos podem ser encontrados numa variedade de produtos desde cereais, frutos, 

vegetais e produtos derivados, como sumos de fruta, vinho, cerveja, chocolate, chá e 

café (figura 1) 1. 

 

Figura 1 - Esquema representativo dos vários produtos alimentares ricos em compostos polifenólicos. 

 

Os compostos polifenólicos são um dos grupos de compostos mais abundantes 

nas plantas. São considerados como uma das principais classes de metabolitos 

secundários destes organismos e parecem não desempenhar nenhuma função 

metabólica específica. Apesar disso, tem vindo a tornar-se cada vez mais evidente que 

estes compostos são essenciais para a vida da planta, com funções que vão desde a 
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pigmentação ao crescimento, passando pela sua defesa contra ataques 

microbiológicos e predadores. Por exemplo, os flavonóis (uma classe de compostos 

polifenólicos) podem proteger as plantas contra a radiação UV, enquanto as 

proantocianidinas e os taninos hidrolisáveis (duas outras classes destes compostos) 

podem defender a planta contra ataques de herbívoros, fungos e vírus 1,4,5. 

A composição das plantas em compostos polifenólicos é muito variável quer 

qualitativa, quer quantitativamente; alguns compostos polifenólicos são extremamente 

abundantes, enquanto outros são específicos de determinadas famílias de plantas 

(e.g. as isoflavonas em legumes), outros são apenas encontrados em certos órgãos 

destes organismos e outros ainda podem ser específicos de algumas fases de 

desenvolvimento ou maturação. Por exemplo, nas uvas e maçãs, as antocianinas 

(outra classe de compostos polifenólicos) encontram-se apenas nas variedades 

vermelhas e acumulam-se na fase final do amadurecimento. Do mesmo modo, as 

proantocianidinas são os principais compostos polifenólicos das uvas, localizando-se 

principalmente na película e grainhas 6,7. 

A nível físico-químico, uma propriedade característica destes compostos é a 

capacidade para interagir com proteínas, o que está na origem da perceção da 

adstringência, da complexação com enzimas digestivas, da interação com proteínas 

alimentares e da formação de turvação e precipitados em bebidas. Estas interações 

introduzem diversos aspetos nocivos dos compostos polifenólicos, incluindo inibição 

de enzimas digestivas, digestibilidade reduzida de proteínas alimentares 1,6,8,9 e 

diminuição do ganho de peso corporal 10. É provável que as interações com vários 

constituintes alimentares (nomeadamente com proteínas e polissacáridos) interfiram 

com o metabolismo dos compostos polifenólicos e com a sua biodisponibilidade 6. 

São conhecidos milhares de compostos polifenólicos que podem ser divididos 

em diversas classes de acordo com a sua estrutura química. Estes compostos 

apresentam pelo menos um anel aromático com um ou mais grupos hidroxilo, e, em 

geral, outros substituintes. Os compostos polifenólicos são geralmente divididos em 

duas grandes famílias: os flavonóides e os não flavonóides que serão abordados de 

seguida. 

 

1.1. Compostos não-flavonóides 

Os não-flavonóides são um variado grupo de compostos como ácidos 

benzóicos, ácidos cinâmicos e estilbenos (figura 2). Os ácidos benzóicos e cinâmicos, 
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frequentemente denominados ácidos fenólicos, encontram-se em frutos na forma livre 

em baixas concentrações quando comparados com as suas formas conjugadas 3,11. 

Estes ácidos aparecem numa variedade de produtos vegetais desde películas de uvas 

a cereais sobretudo sobre a forma de ésteres com ácido tartárico ou ligados a 

açúcares 12,13. 

 

Figura 2 – Representação das estruturas químicas das principais classes de compostos não flavonóides: ácidos 
benzóicos, ácidos cinâmicos e estilbenos. 

 

1.2. Compostos flavonóides 

Os compostos flavonóides fazem parte da maior e mais diversificada família de 

compostos polifenólicos em termos estruturais. Atualmente, já foram descritos mais de 

4000 flavonóides, sendo que o número continua a crescer. A razão para tão grande 

diversidade advém da ocorrência de vários padrões de substituição, em que os 

substituintes primários (e.g. grupos hidroxilo, metoxilo ou glicosilo) podem ser 

adicionalmente substituídos (e.g. glicosilados ou acilados), originando algumas vezes 

estruturas muito complexas 6. 

Todos os flavonóides partilham uma estrutura comum: núcleo flavânico 

composto por dois anéis fenólicos (anéis A e B) unidos por um heterociclo oxigenado 

(anel C) (figura 3). A este grupo pertencem um número alargado de famílias de 

compostos como antocianinas, flavonas, flavanonas, flavonóis, dihidroflavonóis, 

isoflavonóides, flavan-4-óis, flavan-3,4-dióis e flavan-3-óis, que diferem no grau de 

oxidação e no padrão de substituição do anel C. Esta última classe é provavelmente a 

mais abundante porque constitui a unidade fundamental das proantocianidinas (ou 

taninos condensados), muito abundantes na natureza, cuja estrutura será descrita 

posteriormente. 
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Figura 3 – Representação da estrutura do núcleo flavânico. A e B – anéis fenólicos, C – anel heterociclo oxigenado 

 

 Nas seguintes secções serão apresentados brevemente alguns dos grupos 

com maior relevância alimentar. 

1.2.1. Antocianinas e antocianidinas 

 As antocianinas são um dos grupos de pigmentos mais importantes das 

plantas, vegetais e frutos. Estes pigmentos são responsáveis pelas variadíssimas 

cores apresentadas por estes produtos e, ultimamente, têm sido alvo de estudo devido 

à vasta aplicação tecnológica, especialmente na indústria alimentar. Nos últimos anos 

uma das maiores preocupações tem sido substituir os corantes sintéticos por corantes 

naturais devido ao facto das fontes naturais serem bastante mais atraentes e seguras. 

No entanto, a sua aplicação em matrizes alimentares está limitada pela elevada 

instabilidade destes pigmentos a variações de pH e temperatura. Para além destas 

funções, as antocianinas apresentam uma elevada capacidade antioxidante 6,14. 

 A estrutura das antocianinas deriva de glicósidos do catião flavílio, com 

diferentes graus de hidroxilação e metoxilação. Na sua forma não glicosilada 

denominam-se antocianidinas (agliconas). A diversidade estrutural das antocianidinas 

depende do número e posição dos grupos hidroxilo e metoxilo ligados aos anéis 

aromáticos (A e B), o que se reflete nas características cromáticas de cada molécula 

15. Para além da diversidade relacionada com os substituintes do catião flavílio, as 

antocianinas podem diferir na natureza, número e posição dos açúcares ligados à 

molécula (pentoses, metilpentoses e hexoses); e na presença e natureza de ácidos 

esterificados na molécula de açúcar. Na grande maioria dos casos, os açúcares ligam-

se na posição O-3, mas também podem-se ligar nas posições O-5 e O-7. As 

antocianidinas são particularmente abundantes nos frutos, mas também podem ser 

encontradas no vinho tinto e cereais. Dentro das antocianidinas presentes nos frutos, 

as mais frequentes são pelargonidina, delfinidina, peonidina, petunidina, malvidina e a 
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cianidina (figura 4). Graças a todas estas possibilidades de substituição estão 

identificadas na natureza cerca de 300 antocianinas 3,16,17.  

Dentro da família dos compostos flavonóides, as antocianinas são um dos 

grupos de compostos que mais se destaca pela capacidade antioxidante devido à sua 

biodisponibilidade 18, a qual será abordada com mais detalhe na secção 1.4.4. 

 

R1 R2 Antocianidina Cor 

H H Pelargonidina Laranja-avermelhado 

OH H Cianidina Vermelho 

OH OH Delfinidina Cor-de-rosa 

OCH3 H Peonidina Violeta-azulado 

OCH3 OH Petunidina Violeta 

OCH3 OCH3 Malvidina Violeta-avermelhado 

 

 

 

 

1.2.2. Flavonóis  

 Os flavonóis são compostos de baixo peso molecular, apresentando diversas 

cores. Frequentemente ocorrem sob a forma de O-glicósidos, mas também podem 

existir na forma de agliconas. Até ao momento mais de 200 agliconas foram 

identificados nas plantas, sendo que destes, apenas os flavonóis canferol, quercetina 

e mircetina estão presentes em maiores quantidades nos frutos, e por isso, são mais 

ingeridos na dieta (figura 5) 19,20. 

Estes compostos apresentam uma ligação dupla 2,3 em conjugação com um 

grupo 4-oxo e um grupo 3-hidroxilo. Estes grupos e a presença de dois hidroxilos no 

anel A (posições 5 e 7) são características estruturais importantes para conferir uma 

significativa atividade antioxidante. 

Os estudos realizados recentemente com flavonóis têm revelado os benefícios 

da sua ingestão, sendo referidas as suas propriedades antioxidantes (co-fatores da 

vitamina C), anti-estrogénicas (caso do canferol), anti-plaquetárias (em doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares) e antivirais 21,22. 

Figura 4 – Representação da estrutura geral e dos substituintes de algumas antocianidinas. Adaptado de Rio et 
al. 2010. 
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Figura 5 – Representação da estrutura química dos principais flavonóis: canferol, quercetina e mircetina. 

 

1.2.3. Isoflavonas 

As isoflavonas são um grupo importante de compostos polifenólicos que estão 

presentes sobretudo nas leguminosas faváceas como a soja. Estes compostos 

apresentam algumas semelhanças estruturais com o estrogénio, o que lhes confere 

propriedades biológicas pseudo-hormonais, como o facto de se poderem ligar a 

recetores de estrogénios. Por essa razão, são classificados como fitoestrogénios, 

tendo por isso, considerável relevância farmacológica 3,23. 

Na figura 6 estão representadas as isoflavonas mais abundantes nos 

alimentos, sendo que foi sugerido que as isoflavonas daidzeína e genisteína poderiam 

ter um papel importante na prevenção do cancro da mama e da osteoporose 24. 

 

 

 

 

 

1.2.4. Flavan-3-óis 

 Os flavan-3-óis diferem na estereoquímica do carbono 3 do anel C e grau de 

hidroxilação do anel B (figura 7). Apresentam uma unidade monomérica básica de (+)-

catequina ou (-)-epicatequina, e podem encontrar-se sob a forma de monómeros ou 

polímeros (procianidinas). 

 

 

 

R1 R2 Isoflavona 

H H Daidzeína 

OH H Genisteína 

H OCH3 Gliciteína 

R2 = OH; R1 = R3 = H : Canferol 

R1 = R2 = OH; R3 = H : Quercetina 

R1 = R2 = R3 = OH : Mircetina 

 

Figura 6 – Representação da estrutura geral das isoflavonas mais abundantes nos alimentos e dos respetivos 
substituintes. 
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Figura 7 – Representação da estrutura dos flavan-3-óis mais abundantes nos alimentos e dos respetivos substituintes. 

 

Ao contrário das outras classes de flavonóides (que existem principalmente sob 

a forma de glicósidos), estes compostos estão normalmente sob a forma de agliconas, 

livres ou esterificados com o ácido gálhico, formando por exemplo, 

epicatequinagalhato (ECG) e epigalhocatequina galhato (EGCG) (figura 8) 25. As 

estruturas monoméricas dos flavan-3-óis indicadas na figura 7 constituem a unidade 

estrutural de uma família de polímeros denominados proantocianidinas (taninos 

condensados). 

De acordo com a maioria dos polifenóis, diversos estudos mostram que os 

flavan-3-óis são bons antioxidantes, devido a várias características importantes, 

nomeadamente grande estabilização das formas oxidadas devido a uma 

deslocalização eletrónica extensa, quelatação de metais e captura de radicais livres e 

espécies reativas de oxigénio 26,27. Estes compostos também podem impedir a 

agregação plaquetária 28, a inflamação vascular 29,30 e podem proteger contra a 

neurodegeneração 31-33. 

Algumas das principais fontes destes compostos na alimentação são o cacau, 

vinho tinto, chá verde, uvas tintas e maçãs, sendo que o chá verde e o cacau são os 

produtos mais ricos nestes compostos 3. 

 

Flavan-3-ol R1 R2 R3 

(+)-catequina OH H H 

(-)-epicatequina H OH H 

(+)-galhocatequina OH H OH 

(+)-epigalhocatequina H OH OH 

(-)-epigalhocatequina galhato H O-Galhoílo OH 
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Figura 8 – Representação da estrutura das unidades monoméricas dos flavanóis ((+)-catequina e (-)-epicatequina), 
evidenciando a existência do grupo catecol; estrutura da epigalhocatequina galhato (EGCG) (exemplo de um 
monómero esterificado com ácido gálhico). 

 

1.3. Taninos 

Os taninos representam um grupo bastante complexo de compostos 

polifenólicos, sendo que se torna difícil uma definição química rigorosa. O termo 

“tanino” foi usado pela primeira vez para descrever compostos de origem vegetal 

responsáveis pela conversão das peles de animais em couro, através da formação de 

complexos estáveis entre esses compostos e o colagénio da pele 1. 

A definição fitoquímica de tanino foi proposta pela primeira vez em 1962: 

“Todos os compostos fenólicos solúveis em água, com um peso molecular situado 

entre 500 e 3000 Da, cujas principais propriedades (para além das reações 

características dos compostos fenólicos) são a de formarem complexos insolúveis com 

os alcalóides, gelatina e outras proteínas” 34.  

A propriedade de precipitar as proteínas, mais particularmente as proteínas 

salivares presentes na cavidade oral, está na origem das propriedades adstringentes 

dos alimentos ricos em taninos 35. Esta propriedade pode ser vista como um ponto 
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positivo ou negativo dos alimentos. De uma forma geral, é aceite que a interação entre 

proteínas salivares e taninos está na base da sensação de adstringência, vista muitas 

vezes como um atributo de certas bebidas, nomeadamente o vinho tinto, chá e 

cerveja. Por outro lado, a interação entre os taninos e enzimas digestivas pode resultar 

em consequências negativas, pois pode inibir estas enzimas originando problemas 

gastrointestinais, o que pode levar à diminuição do ganho de peso corporal 36,37. 

Com base na sua estrutura, os taninos podem ser divididos em taninos 

condensados (proantocianidinas), referidos anteriormente; e taninos hidrolisáveis, que 

são ésteres de monossacáridos com ácido gálhico ou oligómeros de ácido 

gálhico/elágico 1,38. 

 

1.3.1. Taninos condensados  

A designação de proantocianidinas deriva do facto destes compostos quando 

aquecidos em meio ácido libertarem antocianidinas - reação de Bate-Smith (figura 9) 

39. 

 

Figura 9 - Reação de decomposição das proantocianidinas (Bate-Smith 1954). 

 

Os taninos condensados são polímeros de duas ou mais unidades de flavan-3-

ól, e a sua estrutura varia de acordo com o número de grupos hidroxilo no anel B e 

com a estereoquímica do carbono 3 do anel C. Este grupo de compostos pode ser 
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dividido em dois grandes grupos: as procianidinas, derivadas de (+)-catequina e (-)-

epicatequina e as prodelfinidinas, derivadas de galhocatequina e epigalhocatequina 1,6. 

As prodelfinidinas distinguem-se das procianidinas por apresentarem um grupo OH na 

posição 5 do anel B 40. Este tipo de taninos pode, portanto, diferir nas unidades 

constituintes, posições das ligações interflavânicas, comprimento da cadeia e 

presença de substituintes (e.g. grupos galhoílo ou glicosilo). Uma vez que tanto as 

unidades constituintes como o tipo de ligações podem distribuir-se aleatoriamente no 

mesmo polímero, é possível obter a formação de um elevado número de isómeros 

com variada complexidade estrutural 6. 

A ligação interflavânica (ligação do tipo C-C que resulta do acoplamento 

oxidativo entre os monómeros) ocorre, normalmente, entre a posição 4 de um 

monómero e as posições 6 ou 8 do monómero seguinte 40. Segundo o tipo de ligação 

interflavânica, as procianidinas diméricas são classificadas, convencionalmente, em 

tipo A e tipo B. As procianidinas diméricas do tipo A possuem uma ligação do tipo C4-

C8 acrescida de uma ligação éter entre o grupo hidroxilo do carbono 5 ou 7 do anel A 

de uma unidade e o carbono 2 do anel pirânico da outra unidade. Por sua vez, as 

procianidinas diméricas tipo B possuem apenas ligações interflavânicas entre o 

carbono 4 de uma unidade e o carbono 8 ou 6 da outra unidade (figura 10). Os dois 

tipos de procianidinas diméricas são classificados numericamente, de acordo com a 

estereoquímica do carbono C3 do anel C de cada unidade. Por último, as 

procianidinas triméricas são também divididas de acordo com o tipo de ligação 

interflavânica em procianidinas do tipo C e D que possuem duas ligações 

interflavânicas de tipo B ou uma de tipo B e outra de tipo C, respetivamente 41.  
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Figura 10 – Representação da estrutura química de procianidinas diméricas tipo A (estrutura da procianidina A2) e tipo 
B (dímeros C4-C8 e dímeros C4-C6) e substituintes das procianidinas tipo B. 

R1 R2 R3 R4 Dímeros C4-C8 Dímeros C4-C6 

OH H H OH B1 B5 
OH H OH H B2 B6 
H OH H OH B3 B7 
H OH OH H B4 B8 
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Para além das estruturas de procianidinas referidas, existem também outras 

formas mais polimerizadas das mesmas. Por exemplo, existem oligómeros que 

apresentam até 6 monómeros; e polímeros com grau de polimerização superior a 6 

unidades. Estes polímeros podem variar no grau de polimerização e alcançar números 

muito elevados de unidades constituintes. As proantocianidinas constituem os 

polifenóis maioritários das uvas encontrando-se grande parte nas grainhas, nas 

películas e no engaço. No caso da película da uva, já foram identificadas 

proantocianidinas com cerca de 80 unidades. Por sua vez, nas grainhas de uva podem 

encontrar-se graus de polimerização entre 2 e 16 42,43. A análise deste tipo de 

proantocianidinas nos alimentos é difícil devido à enorme variedade de estruturas 

existentes e à escassez de técnicas analíticas que permitam a sua separação e 

quantificação. Por esta razão, a sua dosagem nos alimentos limita-se às estruturas 

mais simples como os monómeros, dímeros e alguns trímeros, apesar de os polímeros 

constituírem a maioria dos compostos polifenólicos presentes nas plantas 6. 

Diversas características estruturais destes compostos, nomeadamente a 

presença de múltiplos grupos hidroxilo e regiões hidrofóbicas, levam à formação de 

complexos com proteínas 40, tendo capacidade para as precipitar. Esta capacidade é 

sobretudo importante neste grupo de compostos polifenólicos, uma vez que está na 

origem da sua adstringência. Pensa-se que este fenómeno se deve à interação de 

proteínas salivares com compostos polifenólicos presentes no vinho, sobretudo com 

os desta classe 44. Os taninos condensados são bons agentes antioxidantes, pois as 

formas oxidadas adquirem grande estabilização devido a uma deslocalização 

eletrónica extensa induzida pela unidade catecol 45. 

Os taninos condensados são mais frequentes na alimentação do que os 

taninos hidrolisáveis, estando presentes em concentrações significativas no chocolate, 

frutos (uvas, maçãs, entre outros) e bebidas derivadas 35. 

 

1.3.2. Taninos hidrolisáveis 

Os taninos hidrolisáveis são, como o nome indica, passíveis de serem 

degradados por hidrólise química ou enzimática nas várias unidades estruturais que os 

compõem. Estes taninos têm como moléculas base o ácido gálhico (taninos gálhicos) 

e o ácido elágico (taninos elágicos) ligados por ligações éster a uma molécula de 

açúcar (D-glucose). Na maior parte dos casos, estes encontram-se na natureza sobre 
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a forma de ésteres com açúcares, nomeadamente a D-glucose, formando estruturas 

complexas como a pentagalhoilglucose (β-1,2,3,4,6 pentagalhoil-O-Dglucopiranose) 

(PGG) (figura 11).  

 
 
Figura 11 – Representação da estrutura química das moléculas base dos taninos hidrolisáveis (ácido gálhico e ácido 
elágico) e exemplo de um tanino hidrolisável (β-1,2,3,4,6-pentagalhoil-O-D-glucopiranose,PGG). 

 
 

Este grupo de taninos está presente numa grande variedade de plantas e 

árvores, encontrando-se essencialmente nas partes não comestíveis das mesmas, 

como por exemplo nos troncos e nos ramos. Sabe-se que algumas espécies 

produzem apenas taninos gálhicos ou elágicos, enquanto outras produzem misturas 

complexas que contêm esses taninos e ainda taninos condensados 46. Os taninos 

gálhicos são bastante raros na nossa dieta e os taninos elágicos encontram-se apenas 

em grupos restritos de alimentos tais como framboesa, morango, castanha, avelã, caju 

e pistáchio. No entanto, estes compostos podem ser introduzidos na dieta através de 

operações tecnológicas. Por exemplo, no caso do vinho podem passar da madeira de 

carvalho para o vinho durante o envelhecimento em barrica 47. 
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1.4. Importância dos compostos polifenólicos na alimentação 

1.4.1. Aspetos sensoriais 

Os compostos polifenólicos desempenham um papel importante nas 

características organoléticas dos alimentos e bebidas derivadas de plantas, 

nomeadamente na cor, nas propriedades do sabor, odor e estabilidade oxidativa 48. 

As antocianinas são os principais pigmentos das flores e dos frutos e, 

dependendo das duas estruturas, podem exibir diversas cores como o amarelo, o azul, 

o vermelho, o laranja e o violeta. Para além das antocianinas, algumas flavonas e 

flavonóis são responsáveis pelos tons creme e amarelados destes produtos. 

Recentemente, tem aumentado cada vez mais o interesse na substituição de corantes 

sintéticos por corantes naturais, usando por exemplo as antocianinas como corantes 

alimentares vermelhos e violetas. Em determinados alimentos, como por exemplo no 

vinho, as antocianinas sofrem alterações estruturais durante o envelhecimento que 

afetam as suas propriedades. Estas alterações devem-se a reações de complexação, 

de adição e de oxidação-redução que levam à formação de compostos com diferentes 

características cromáticas, com a consequente alteração da cor do vinho 49,50. 

Nos alimentos ocorrem determinadas reações ao longo do seu processamento 

e armazenamento que condicionam a qualidade final do produto. Um exemplo disto é 

a deterioração oxidativa das gorduras, característica do conhecido sabor a “ranço”. Os 

compostos polifenólicos podem atuar, nestes casos, como bons agentes antioxidantes 

prevenindo ou abrandando a oxidação responsável pela alteração das características 

sensoriais, nutricionais e pela possível formação de compostos nocivos para a saúde. 

Tal pode ser explicado pela sua capacidade de facilmente sequestrar radicais livres e 

serem oxidados a quinonas 51. 

Em algumas bebidas como a cerveja, sumos de fruta e vinhos brancos, é 

possível observar uma certa turvação, sendo que uma das principais causas deste 

fenómeno é a formação de agregados proteína-polifenol. Esta turvação ocorre ao 

longo do tempo em produtos embalados e pode levar a uma rejeição por parte do 

consumidor. Existem tratamentos que se podem aplicar a estas bebidas (adsorção, 

ultrafiltração, colagens) de modo a retardar a formação de turvação por um período 

superior ao do prazo de validade do produto 9. 

Alguns compostos são voláteis sendo odoríferos potentes, como por exemplo a 

vanilina e eugenol 6. Além disso, os compostos polifenólicos estão envolvidos no sabor 
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dos alimentos, sendo que as principais sensações a eles associadas são a amargura e 

a adstringência que serão abordas na secção 2.4. 52. 

 

1.4.2. Consumo de compostos polifenólicos presentes nos alimentos 

Como referido anteriormente, os compostos polifenólicos estão presentes em 

variados alimentos de origem vegetal, como cereais (cevada, aveia, milho, etc.), 

legumes (alface, espinafre, etc.), frutos (uva, maçã, romã, citrinos, etc.) e produtos 

derivados como sumos de fruta, vinho, cerveja, cidra, chocolate e chá (tabela 1). 

Tabela 1 - Teor em compostos polifenólicos de diversos alimentos (Scalbert e Williamson 2000; Macheix et al. 2005). 

Alimento Teor em compostos fenólicos (mg) 

Sumo de laranja (100 mL) 22 a 75 

Vinho tinto (125 mL) 100 a 225 

Chá preto (200 mL) 138 a 200 

Café (200 mL) 150 a 179 

Maçã (1 peça de 150g) 3 a 300 

Pêssego (1 peça de 150g) 15 a 200 

Chocolate negro (20g) 100 a 200 

Azeite (1 colher) 6 

 

 Contudo, determinados polifenóis como a quercetina podem ser encontrados 

em todos os produtos derivados de plantas (frutos, legumes, cereais, leguminosas, 

chá, vinho, sumos de fruta, etc.), enquanto outros são específicos de alguns alimentos 

(e.g. flavanonas em sumos de citrinos e isoflavonas na soja) 3,24,48. Na maioria dos 

casos, os alimentos apresentam uma mistura de polifenóis que se encontra ainda 

pouco caracterizada. Estudos já realizados sobre a composição polifenólica destes 

produtos focaram-se apenas em monómeros e estruturas oligoméricas de pequena 

dimensão, devido à ausência de técnicas eficazes na separação de estruturas mais 

complexas. Desta forma, os polímeros são assim desprezados (apesar de serem os 

principais polifenóis das plantas) e as quantificações existentes em polifenóis apenas 

refletem um conteúdo reduzido de composto e/ou a estimativas aproximadas do 

conteúdo total de polifenóis. No entanto, já existem alguns trabalhos em que foi 

determinada a concentração e o grau de polimerização de taninos condensados de 

vários produtos consumidos regularmente na dieta humana, como o trabalho de Gu e 

seus colaboradores (2004) 3,53. 
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Dependendo do regime alimentar adotado, uma pessoa pode consumir desde 

100 mg a vários gramas de compostos polifenólicos diariamente, principalmente se 

tiver uma alimentação rica em frutos e legumes 54. Do total de polifenóis ingeridos 

diariamente estima-se que 1/3 é composto por ácidos fenólicos e 2/3 por flavonóides. 

Esta estimativa pode variar, uma vez que a ingestão de compostos polifenólicos 

depende largamente de hábitos e preferências alimentares 24. Os flavonóides 

consumidos em maior extensão são os taninos condensados e as antocianinas 

existindo então um grande interesse nestes compostos. Contudo, torna-se difícil 

avaliar qual a quantidade ótima de polifenóis a ingerir diariamente, avaliar 

corretamente a ingestão de alimentos ricos nestes compostos bem como estudar as 

diferenças no metabolismo de cada indivíduo que poderão afetar a biodisponibilidade 

destes compostos 55. 

 

1.4.3. Impacto dos compostos polifenólicos na saúde humana 

O interesse nos polifenóis existentes nos alimentos tem aumentado 

exponencialmente ao longo dos últimos anos pelo facto destes compostos estarem 

associados aos benefícios para a saúde humana das dietas ricas nesses alimentos, 

em particular a famosa dieta Mediterrânica (associada a uma baixa incidência de 

doenças cardiovasculares). Esta dieta é baseada no conceito de uma alimentação 

saudável, caracterizando-se pelo baixo consumo de alimentos ricos em gorduras 

saturadas e de grande valor calórico, e pelo elevado consumo de alimentos ricos em 

hidratos de carbono complexos, fibras, vitaminas, minerais e numerosos antioxidantes 

protetores da saúde cardiovascular, nomeadamente, alimentos ricos em compostos 

polifenólicos. Neste tipo de alimentação predominam os cereais e derivados, legumes, 

hortaliças, leguminosas, frutos e azeite. 

Até ao momento, os polifenóis têm sido alvo de inúmeros estudos biológicos e 

epidemiológicos, tendo-lhes sido atribuídas várias propriedades biológicas benéficas 

como ação anti-mutagénica 56,57, - cancerígena 26, -oxidante 26,58,59, -alérgica 60,61 e -

bacteriana 62,63. De facto, os polifenóis são os antioxidantes naturais mais abundantes 

na nossa dieta alimentar e quase diariamente surgem evidências do seu papel na 

prevenção de doenças degenerativas como o cancro e doenças cardiovasculares. 

Os benefícios para a saúde associados à ingestão de compostos polifenólicos 

devem-se à sua biodisponibilidade e bioatividade. Dentro da bioatividade é de salientar 

uma das capacidades mais relevantes dos compostos polifenólicos - a capacidade 
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antioxidante; ao possuírem esta capacidade, estes compostos podem neutralizar 

espécies reativas de oxigénio, resultantes em parte da peroxidação lipídica 14,64. 

Assim, esta propriedade confere-lhes uma vasta atividade biológica, em especial pela 

diminuição do risco de doenças cardiovasculares (pela redução da oxidação das LDL, 

descida da pressão arterial e diminuição do colesterol plasmático) 35,45,65, redução do 

risco de desenvolvimento da doença de Alzheimer 66, prevenção da ocorrência de 

alguns cancros 35,67 e retardamento do envelhecimento celular 68. Quanto à 

propriedade de biodisponibilidade, esta será abordada mais tarde. 

Todas estas propriedades benéficas são sobretudo atribuídas aos compostos 

polifenólicos de baixo peso molecular que podem ser mais facilmente absorvidos, 

transportados e metabolizados no organismo, sendo por esta razão mais 

biodisponíveis. Os polifenóis de alto peso molecular têm, em princípio, maior 

dificuldade em serem absorvidos devido à sua dimensão e devido à sua capacidade 

de interagir com proteínas, formando complexos de grandes dimensões que 

permanecem no trato gastrointestinal. Por essa razão, têm a capacidade de se ligarem 

a enzimas digestivas inibindo a sua atividade no processo digestivo (efeito 

antinutricional). Além disso, também parece improvável a sua circulação em formas 

conjugadas 69. No entanto, estas estruturas mais complexas podem ser metabolizadas 

ao nível da microflora intestinal, resultando deste processo metabolitos de peso 

molecular mais baixo e outros derivados. Formar-se-ão metabolitos que, 

possivelmente, não resistirão ao processo digestivo, mas também se irão formar 

metabolitos mais resistentes que estarão aptos a desempenhar as diversas atividades 

biológicas referidas anteriormente 6. 

 

1.4.4. Biodisponibilidade 

Como foi referido, os grandes benefícios do consumo de compostos 

polifenólicos devem-se a duas propriedades: bioatividade e biodisponibilidade. Esta 

última propriedade é de extrema importância, uma vez que o composto deve chegar 

aos tecidos/órgãos alvo em concentrações suficientes para desencadear um efeito. 

Caso contrário, o seu grande papel como antioxidante e outras propriedades 

biológicas observadas in vitro, não serão significativas in vivo 55. 

Inicialmente, é necessário realizar uma estimativa da ingestão de alimentos 

ricos em polifenóis e, posteriormente, é necessário estimar e avaliar a sua 

biodisponibilidade. A complexidade do estudo desta propriedade deve-se aos diversos 
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fatores que podem afetá-la. Até ao momento, ainda existe pouca informação 

disponível sobre os efeitos que poderão existir da matriz alimentar sobre a 

biodisponibilidade dos polifenóis, principalmente no que diz respeito à sua absorção 

(interação direta entre os polifenóis e alguns componentes dessa matriz, como 

proteínas, carboidratos, fibras e ácidos gordos) 55. Um dos exemplos deste tipo de 

interação pode ser observado com as enzimas digestivas, especificamente com as 

lipases (lipase pancreática e gástrica), glicosidases (α-amilase, α-glicosidases) e 

proteases (tripsina e proteases diversas). A presença de polifenóis pode inibir a ação 

destas enzimas, o que pode ser explicado pela formação de complexos enzima-

polifenol inativos ou por co-precipitação. Como consequência, estes complexos podem 

permanecer por longos períodos no trato digestivo, apresentando por isso um efeito 

antinutricional 37,70,71. 

A grande parte dos estudos sobre biodisponibilidade de compostos 

polifenólicos diz respeito às antocianinas, sendo que a absorção de alguns destes 

compostos ocorre ao nível do intestino delgado. Tem sido geralmente aceite que a 

absorção de antocianinas ocorre na forma de agliconas, após hidrólise dos glicósidos. 

Para explicar a presença de agliconas nas células epiteliais após hidrólise, têm sido 

propostas duas vias. Uma delas é a difusão passiva das moléculas após hidrólise em 

agliconas pela lactase floridizina hidrolase. Este processo torna as moléculas mais 

apolares e, consequentemente, aumenta o seu caráter lipofílico e a sua proximidade 

com a membrana celular, permitindo uma difusão passiva destas moléculas. A outra 

hipótese baseia-se no transporte dos glicósidos polares para as células epiteliais, 

provavelmente pelo transportador dependente de Na+, GLUT-1. Segundo esta via, a 

hidrólise das antocianinas pela β-glicosidase citosólica só acontece após estas 

chegarem ao citoplasma das células 18.  

Após a ingestão de polifenóis, grande parte da sua absorção acontece no 

intestino delgado onde os glicósidos são hidrolisados. Os compostos que não são 

absorvidos no intestino delgado podem ser absorvidos no intestino grosso, onde a 

microflora intestinal pode hidrolisar os glicósidos em agliconas e degradá-los 

posteriormente em ácidos fenólicos simples. Este processo é de extrema importância 

para as ações biológicas dos polifenóis, uma vez que os metabolitos ativos são 

produzidos desta forma. Uma vez absorvidos, e antes da passagem para a corrente 

sanguínea, os polifenóis podem sofrer modificações estruturais, devido a processos de 

conjugação que ocorrem ao nível do fígado (metilação, sulfatação e glucoronilação). 

Estas alterações podem afetar a biodisponibilidade dos polifenóis e, 

consequentemente, a sua atividade biológica. Portanto, é evidente que, no decurso da 
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absorção, os polifenóis são extensivamente modificados. Desta forma, os compostos 

que atingem as células e tecidos são química, biológica e funcionalmente diferentes 

daqueles originais que foram ingeridos (figura 12) 3,55,72. 

 

Figura 12 - Vias de absorção dos polifenóis. Adaptado de Visioli et al. (2011). 

 

2. Interação proteína-tanino 

Uma das características importantes dos taninos é, como já foi referido 

anteriormente, a capacidade de interação e precipitação de proteínas. Esta 

propriedade está na origem de diversos fenómenos associados a estes compostos, 

nomeadamente no que diz respeito às suas atividades biológica e organolética. Por 

isso, este tema tem sido alvo de estudo por parte de vários grupos de investigação ao 

longo dos anos. Nestes estudos, foram propostos vários modelos de interação, sendo 

que os aspetos mais discutidos são o tipo de ligação (hidrofóbica e/ou por pontes de 

hidrogénio) envolvida na formação de complexos e o mecanismo de formação de 

agregados de proteína-tanino que podem levar eventualmente à formação de 

precipitados. As interações proteína-tanino são afetadas por diversos fatores 

estruturais (da proteína e do tanino) e pelas condições do meio (solvente, pH, entre 

outros), que serão abordadas nas secções seguintes 70,73,74. 
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2.1. Tipos de ligação envolvidos na interação proteína-tanino 

Atualmente existem evidências que há uma interação reversível entre os 

taninos e proteínas em solução, podendo existir um equilíbrio entre os complexos 

proteína-tanino solúveis e os reagentes (proteína e tanino). Contudo, esta interação 

pode tornar-se irreversível, pois os complexos podem ou adquirir um tamanho elevado 

tornando-se insolúveis, ou agregar-se entre si ou sofrer alterações que resultem na 

sua precipitação 1. 

O núcleo polifenólico tem uma estrutura molecular favorável à interação com 

proteínas, uma vez que apresenta: 

 Regiões hidrofóbicas (apolares), como o anel benzénico, que podem interagir 

com as regiões hidrofóbicas das proteínas, tais como cadeias laterais dos 

resíduos de aminoácidos alanina, leucina, isoleucina, prolina, entre outros; 

 Regiões hidrofílicas, como os grupos hidroxilo, que podem estabelecer ligações 

por pontes de hidrogénio com os grupos carbonilo e amina das proteínas. 

Assim, as interações proteína-tanino podem envolver ligações covalentes, 

iónicas, por pontes de hidrogénio e ligações hidrofóbicas 1,38. Mas grande parte da 

literatura sugere que a maioria das interações proteína-tanino são governadas por 

ligações não-covalentes, concretamente ligações hidrofóbicas e ligações por pontes 

de hidrogénio 1,8,75. (figura 13). As ligações iónicas são menos significativas, pois os 

polifenóis são ácidos fracos, com pKa de 9-10, e praticamente não apresentam grupos 

carregados a valores de pH neutros e ácidos 76,77.  

Alguns trabalhos de investigação revelaram a existência de ligações 

hidrofóbicas em complexos entre taninos e proteínas, com especial atenção para as 

proteínas ricas em prolina (PRPs) ou péptidos similares. Nestes estudos, também as 

ligações por pontes de hidrogénio foram apontadas como ligações importantes. 

Segundo alguns autores, as interações proteína-tanino são inicialmente governadas 

por ligações hidrofóbicas e os complexos são, então, estabilizados por pontes de 

hidrogénio 75,76. Estas últimas são forças que, apesar de serem relativamente fracas 

individualmente, no seu conjunto são importantes para a estabilização dos complexos 

proteína-tanino.  
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Figura 13 - Esquema representativo das interações entre taninos e proteínas, evidenciando o tipo de ligações mais 
relevante bem como os grupos de cada molécula (do tanino e da proteína) envolvidos em cada tipo de ligação. 
Adaptado de Asano et al. (1982) 78. 

 

2.2. Modelos de interação proteína-tanino 

 Determinados estudos da interação da albumina sérica bovina (BSA) com 

taninos, sugerem que estes atuam como ligandos multidentados, ou seja, diferentes 

anéis fenólicos do mesmo tanino podem interagir com a proteína. Isto permite aos 

taninos estabelecerem ligações cruzadas entre duas ou mais moléculas proteicas. 
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Desta forma, a estequiometria e tamanho dos complexos proteína-tanino dependem 

das concentrações de cada componente, isto é, da razão proteína/tanino. 

Hagerman e Robbins (1987)79 verificaram que adicionando quantidades 

crescentes de BSA a uma quantidade fixa de tanino, existia uma razão proteína/tanino 

ótima para a qual ocorria precipitação máxima (concentração estequiométrica). Para 

razões proteína/tanino superiores ou inferiores, a quantidade de complexos insolúveis 

diminuía. Um modelo proposto para explicar estes aspetos surgiu mais tarde 9 e está 

ilustrado na figura 14. 

 

Figura 14 - Mecanismo conceptual da interação proteína-polifenol. Adaptado de Siebert et al. (2006). 

 

Este modelo considera que cada molécula de tanino tem um número fixo de 

extremidades de ligação (aqui apresentado como duas) e que cada proteína tem um 

número fixo de locais de ligação (aqui apresentado como três). A situação em que 

ocorre a maior interação possível é aquela em que o número de locais de ligação dos 

taninos iguala o número de locais de ligação da proteína, resultando na formação de 

agregados maiores e um máximo de turvação (plateau). Se houver um grande 

excesso de proteína relativamente ao tanino, cada tanino é capaz de estabelecer 

pontes entre duas proteínas, mas será pouco provável que estas proteínas formem 
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mais pontes com outras proteínas. Isto resultará principalmente em dímeros proteicos, 

ou seja, agregados mais pequenos. Por sua vez, com tanino em excesso 

relativamente a proteína, todos os locais de ligação da proteína estarão ocupados, 

mas a probabilidade de se formarem pontes será baixa porque cada extremidade livre 

do tanino terá poucas hipóteses de encontrar um local de ligação de uma proteína 

livre. Assim, os agregados resultantes serão também mais pequenos. Este modelo 

prevê um aumento de agregação à medida que se aumentam simultaneamente as 

concentrações de proteína e tanino, o que é observado na prática 80. 

Em resumo, o tipo de agregados proteína-tanino formados depende das suas 

concentrações relativas. Em concentrações estequiométricas (plateau), os taninos são 

capazes de atuar como ligandos multidentados, estabelecendo pontes entre proteínas 

ou complexos proteína-tanino, formando agregados enormes. Em razões mais baixas 

ou mais elevadas de proteína-tanino, formam-se agregados mais pequenos. Assim, a 

concentração estequiométrica corresponde a um máximo de agregação, sem excesso 

de proteína ou tanino. 

No entanto, este modelo parece não se adequar a todas as proteínas. No caso 

das PRPs esta situação parece ocorrer de forma diferente. Alguns estudos revelaram 

que a adição de quantidades crescentes de uma PRP salivar a uma quantidade fixa de 

tanino levou à formação de complexos insolúveis proteína-tanino, os quais 

permaneceram insolúveis independentemente da quantidade de proteína adicionada. 

Por este motivo, foi proposto um mecanismo molecular alternativo para a interação 

dos taninos com as PRPs 81,82 (figura 15). 

 

Figura 15 - Modelo molecular proposto para a interação entre PRPs e taninos. Adaptado de Jobstl et al. (2004). 

 
 

Apesar dos princípios gerais serem semelhantes ao mecanismo anterior, este 

modelo propõe que a associação dos taninos com as proteínas é um fenómeno 

principalmente superficial. Numa fase inicial, para concentrações baixas de tanino, 
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este associa-se à superfície da PRP e, geralmente, ligam-se simultaneamente várias 

moléculas de tanino a uma molécula de proteína e o mesmo tanino a vários locais da 

proteína. Na segunda fase, com o aumento da concentração de tanino, estes 

estabelecem ligações cruzadas entre diferentes moléculas proteicas, tornando o 

complexo insolúvel e a solução coloidal. Por último, na terceira fase, ocorrem mais 

ligações cruzadas que causam agregação e levam à formação de partículas de 

maiores dimensões que precipitam 70,81,82. Esta observação de que o comportamento 

dos taninos com as PRPs é distinto do comportamento com as outras proteínas tem 

implicações interessantes na função defensiva proposta para as PRPs 81, o que será 

abordado na secção 3.2.1. 

 

2.3. Efeito de vários fatores na interação proteína-tanino 

 A interação proteína-tanino depende de vários fatores já referidos 

anteriormente. Dentro destes fatores destacam-se as características estruturais dos 

taninos e das proteínas (tamanho molecular, grupos funcionais, conformação da 

proteína, entre outros) e também das condições do meio, principalmente a força 

iónica, pH, temperatura e presença de outros compostos. A influência de alguns 

destes parâmetros vai ser brevemente discutida nas próximas secções. 

 

2.3.1. Efeito da estrutura do tanino 

Diferentes aspetos estruturais dos taninos podem influenciar a sua capacidade 

de ligação às proteínas, concretamente o peso molecular e a estereoquímica da 

molécula, o tipo de ligação interflavânica, projeção dos grupos hidroxilo e presença de 

grupos galhoílo 44,83-86. 

 De uma forma geral, a afinidade dos taninos para as proteínas aumenta com o 

grau de polimerização, peso molecular e extensão de galhoilação, resultando 

provavelmente da presença de mais anéis fenólicos e grupos o-fenólicos. A presença 

de grupos galhoílo também afeta a interação dos taninos com as proteínas pois induz 

um aumento de locais no tanino aptos a ligarem-se à mesma proteína ou a proteínas 

diferentes 44. 

 Relativamente ao peso molecular, vários estudos evidenciaram que os taninos 

maiores e mais complexos interagem mais com as proteínas. Sarni-Machado e seus 
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colaboradores (1999)87 verificaram esta tendência ao estudarem a interação de 

taninos condensados isolados de grainhas de uvas e proteínas salivares. Neste 

estudo, observaram que as procianidinas de elevado peso molecular, o que neste 

caso correspondia a um elevado grau de polimerização, foram seletivamente 

precipitadas pelas proteínas salivares, enquanto as procianidinas diméricas e 

triméricas permaneceram em solução. A ligação diferencial dos diversos taninos a 

proteínas tem implicações interessantes, dado que, numa mistura de taninos 

alimentares, os mais polimerizados formam mais facilmente complexos insolúveis que 

podem permanecer no canal digestivo, enquanto os taninos de baixo peso molecular 

permanecem livres e podem ser prontamente absorvidos 1. 

 

2.3.2. Efeito da estrutura da proteína 

A capacidade dos taninos precipitarem proteínas diferentes varia 

consideravelmente. Hagerman e Butler (1981)88 observaram que a afinidade relativa 

das proteínas para os taninos condensados pode variar mais de 100 vezes. Estas 

diferenças de afinidade sugerem que os taninos interagem com as proteínas de um 

modo específico e seletivo. Esta interação parece ser influenciada por vários fatores, 

como a estrutura, a conformação, a composição, o tamanho e a carga das proteínas.  

Quanto à estrutura, sabe-se que a interação proteína-tanino é influenciada pela 

estrutura primária das proteínas, isto é, pela sequência de resíduos de aminoácidos. 

Wroblewski et al. (2001)89 verificaram por ressonância magnética nuclear (RMN) que a 

ligação de taninos a histatinas modificadas (i.e., com a mesma estrutura primária, mas 

em que os resíduos de aminoácidos foram dispostos aleatoriamente na cadeia 

peptídica) foi significativamente diminuída. Por sua vez, a estrutura terciária (que está 

relacionada com a estrutura primária) também influencia esta interação. Algumas 

proteínas com uma estrutura de hélice tipo colagénio ou um enrolamento aleatório e 

conformação aberta têm elevada afinidade para os taninos condensados. A provável 

explicação deve-se à elevada flexibilidade estrutural destas proteínas, que permite 

estabelecer maior número de ligações com os taninos (pois os resíduos apolares 

tornam-se mais acessíveis para estabelecer ligações hidrofóbicas com os anéis 

polifenólicos). 

A composição em aminoácidos é também um fator que influencia a interação 

com os taninos. Sabe-se que proteínas e péptidos com elevada afinidade para os 

taninos têm um elevado teor em resíduos de prolina. Em parte, esta elevada afinidade 
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deve-se ao aumento da força de ligação por pontes de hidrogénio entre o grupo 

hidroxilo fenólico e o carbonilo peptídico, mas também às conformações abertas e 

ausência de estruturas secundária e terciária organizadas das proteínas ricas nestes 

resíduos (PRPs). Também tem sido sugerido que o oxigénio do grupo carbonilo, 

adjacente à amina secundária dos resíduos de prolina, é um forte aceitador de pontes 

de hidrogénio 1,90. Assim sendo, as fortes pontes de hidrogénio estabelecidas são a 

principal força de estabilização do complexo proteína-tanino 88. 

 Estes resíduos de prolina induzem aos péptidos uma conformação aberta, 

levando a uma maior exposição de locais de ligação aos taninos comparativamente a 

proteínas com uma estrutura mais compacta e globular. Estas proteínas com 

estruturas globulares compactas (e.g. lisozima e mioglobina) apresentam afinidades 

inferiores para os taninos do que proteínas globulares menos fechadas e estruturadas. 

Possivelmente, isto ocorre por causa da acessibilidade acrescida do esqueleto 

peptídico nas proteínas menos compactas 88. Vários estudos 84,91 indicam que os locais 

de ligação maioritários nas PRPs são os resíduos de prolina, e que um local 

particularmente favorecido é o primeiro resíduo de prolina de uma sequência Pro-Pro. 

O resíduo de prolina pode ser considerado como um bom local de ligação já que 

proporciona uma superfície plana, rígida e hidrofóbica favorável para interações com 

outras superfícies planas e hidrofóbicas, tais como os anéis benzénicos.  

 

 

2.3.3. Efeito dos polissacáridos 

As interações entre proteínas e taninos podem ser influenciadas pela presença 

em solução de outros compostos, como é caso dos polissacáridos 43. Alguns dos 

polissacáridos mais usados na indústria alimentar, como a pectina, a goma arábica, o 

xantano, o ácido poligalacturónico e a β-ciclodextrina parecem inibir esta interação. As 

primeiras conceções de que a presença de carboidratos poderia inibir esta interação 

surgiram no âmbito da compreensão do amadurecimento dos frutos, que se traduz por 

uma importante diminuição da sensação de adstringência.  

Com o amadurecimento, os frutos sofrem várias alterações físico-químicas e 

sensoriais, nomeadamente a diminuição da adstringência e alteração da sua textura, 

tornando-se mais moles e macios. Esta diminuição pode ser explicada segundo duas 

teorias. Uma delas defende a modificação da composição polifenólica dos frutos ao 

longo do amadurecimento, em particular na alteração do peso molecular/grau de 
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polimerização dos taninos 43,92. Alguns estudos associam também a diminuição de 

adstringência à diminuição da concentração em taninos nos frutos. No entanto, apesar 

de alguns estudos suportarem esta teoria, em alguns frutos não há qualquer alteração 

da sua composição polifenólica e, portanto, a diminuição de adstringência tem de ser 

explicada de outra forma. Assim, a outra teoria defende que a diminuição da 

adstringência durante o amadurecimento deve-se à capacidade dos carboidratos 

(pectinas) presentes ou libertados da parede celular durante o amadurecimento dos 

frutos interagirem com as proteínas salivares e/ou com os taninos 81,93-95. Ozawa e 

seus colaboradores (1987)94 averiguaram a capacidade dos polifenóis inibirem a 

enzima β-glucosidase na presença de outros compostos, nomeadamente dos 

carboidratos poligalacturonato de sódio e ciclodextrinas. Este trabalho demonstrou que 

estes compostos foram capazes de inibir a interação do polifenol com a proteína e 

assim recuperar a atividade enzimática da β-glucosidase. 

Mais tarde, foram propostos dois mecanismos para explicar o efeito inibidor dos 

polissacáridos na interação proteína-tanino (figura 16) 43,81,96. 

(i) alguns polissacáridos são polieletrólitos (ou seja, macromoléculas com grupos 

carregados na sua constituição) e, como tal, podem formar complexos ternários com o 

agregado proteína-tanino, aumentando a sua solubilidade em meio aquoso; 

(ii) os polissacáridos podem encapsular os compostos polifenólicos, impedindo-os 

fisicamente de se ligarem as proteínas. 

 

 

Figura 16 - Mecanismos propostos para a inibição da agregação dos taninos com as proteínas pelos polissacáridos. P: 
proteína, T: tanino, C: polissacárido (adaptado de de Freitas et al. (2003)). 
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2.3.4. Efeito de outros fatores (força iónica, pH, etanol e temperatura) 

 A influência da força iónica sobre a interação proteína-tanino é ainda pouco 

estudada, dependendo dos compostos em questão. Carvalho e seus colaboradores 

(2006)97 verificaram um efeito oposto da força iónica para a interação de duas 

proteínas diferentes com um tanino; enquanto para uma PRP o aumento da força 

iónica levou a um grande aumento da interação, para a α-amilase levou a uma ligeira 

diminuição da interação com o tanino. Provavelmente, a explicação estaria no ponto 

isoelétrico (pI) das proteínas. Ao pH a que se efetuaram as experiências (pH 5) a α-

amilase estaria menos carregada positivamente que a PRP e, por isso, a força iónica 

não provocava nenhuma alteração. Além disso, no caso da PRP houve possivelmente 

uma maior hidratação dos iões com o aumento da força iónica, o que removeu a água 

da estrutura dos agregados promovendo as interações proteína-tanino. 

O pH do meio está diretamente relacionado com a interação proteína-tanino 

dado que ele afeta o grau de ionização de ambos os componentes. Em geral, a 

interação e precipitação diminuem a pH baixos (<2) e elevados (>8) e é máxima a pH 

próximo do pI da proteína onde as repulsões entre as proteínas são minimizadas 

88,98,99. 

Relativamente ao efeito da temperatura, parece não existir coerência na 

literatura disponível. Hagerman e seus colaboradores (1998)100 observaram que a 

precipitação da BSA pela PGG aumenta com a temperatura. Por sua vez, Rawel e 

seus colaboradores (2005)8 observaram em estudos de ligação de diferentes taninos à 

BSA e à albumina sérica humana (HSA) que o aumento da temperatura levou a uma 

diminuição da interação. Assim, este fator parece depender dos compostos em 

questão, ou seja, do tanino e da proteína. 

A presença de etanol parece induzir a diminuição da precipitação de taninos do 

vinho pela BSA. O etanol pode romper as interações hidrofóbicas ou modificar a 

estrutura das proteínas, resultando numa menor capacidade das proteínas se ligarem 

aos taninos 101. No entanto, ainda pouco se sabe acerca deste tema, uma vez que 

grande parte da literatura apenas refere estudos a nível sensorial. 

 

2.4. Adstringência  

 A ingestão de alimentos e bebidas ricos em compostos polifenólicos está 

associada a uma sensação táctil de secura e aspereza (falta de lubrificação ou 
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humidade que provocam um atrito ou fricção entre as várias superfícies orais) e de 

constrição (a sensação de aperto e contração dos tecidos sentida na boca, lábios e 

interior das bochechas), percecionada em toda a cavidade oral, designada por 

adstringência. Esta sensação está aliada ao consumo de frutos, chocolate, chá, vinho 

e cerveja 102-104. Para além dos taninos, outros compostos adstringentes incluem sais 

de alumínio, ácidos e agentes desidratantes tais como o etanol 104. 

 Esta sensação requer algum tempo para se desenvolver e prolonga-se no 

tempo e tem a tendência de se tornar mais pronunciada com a exposição continuada a 

este tipo de compostos durante a ingestão (tal como acontece quando se bebem 

vários goles de vinho) 47. 

 A adstringência é frequentemente percecionada como um atributo negativo dos 

alimentos o que leva a que os consumidores, por vezes, rejeitem estes produtos. No 

caso dos frutos, a adstringência deve-se sobretudo ao facto de não estarem 

suficientemente amadurecidos. No entanto, existe uma adaptação do consumidor à 

adstringência, acabando por se habituar a alguns produtos com esta característica 

sensorial. Isto acontece, possivelmente, porque alguns produtos considerados 

potencialmente adstringentes como chás, vinhos tintos, cervejas, têm associados uma 

cultura social (e de confraternização) que contribui para o consumidor apreciar estes 

alimentos mesmo sendo adstringentes. Deste modo, nem sempre são atribuídas 

características depreciativas a estes produtos adstringentes 52. 

No vinho tinto, a adstringência e o amargor são duas propriedades sensoriais 

que se encontram aliadas, sendo por isso importantes atributos. Apesar de serem 

fenómenos distintos, existe uma elevada tendência para os confundir. O amargor trata-

se de uma sensação de sabor percebida pela ativação de recetores específicos 

(recetores do sabor). Por seu lado, a adstringência é uma sensação física táctil, não 

sendo por isso considerada como um sabor. Além disso, a adstringência é percebida 

como um estímulo difuso, não estando associada a nenhuma região particular da boca 

ou língua. A sua perceção na cavidade oral não é instantânea, demorando algum 

tempo para se desenvolver 52. Nesta bebida, a adstringência e amargor são 

principalmente originados pelos flavonóides, a maioria dos quais é extraído das 

películas e grainhas das uvas durante a fermentação. Nos vinhos tintos a 

adstringência é um dos atributos mais relevantes, pois vinhos tintos de elevada 

qualidade tendem a ter níveis equilibrados de adstringência. 

Uma evidência que contraria a hipótese do gosto é o facto de a intensidade da 

adstringência acumular/aumentar quando se provam várias amostras, e também 
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quando se prova muitas vezes uma mesma amostra (figura 17), enquanto o que 

acontece com os outros sabores é uma adaptação que leva a uma diminuição da 

intensidade percebida com a ingestão continuada de uma amostra 52. 

 

 

Figura 17 - Curvas médias de Tempo-Intensidade para a adstringência de dois vinhos tintos (10 mL de vinho provados 
a intervalos de 25 s), evidenciando o efeito acumulativo desta sensação. Adaptado de Lesschaeve et al. (2005). 

 

A literatura atual suporta a ideia que a adstringência deve-se à interação dos 

taninos com as proteínas salivares, sendo normalmente definida como a capacidade 

relativa destes compostos para precipitarem proteínas; em geral, esta sensação segue 

os mesmos princípios e influências que a interação proteína-tanino, abordados 

anteriormente.  

Tal e qual como a interação proteína-tanino, a perceção da adstringência dos 

taninos pode ser alterada pela composição do meio. O etanol e o pH influenciam esta 

sensação; quando se aumenta a concentração de etanol e o pH, existe uma ligeira 

diminuição da intensidade e duração da adstringência. Por outro lado, o aumento da 

acidez aumenta a sua intensidade 105. 

Recentemente, têm sido feitas tentativas para identificar as proteínas da saliva 

associadas à adstringência dos alimentos, sendo observado que as principais 

proteínas envolvidas são do tipo PRPs 1,82. Estudos recentes demonstraram que as 

proteínas ricas em prolina acídicas (aPRPs) e a estaterina são as proteínas salivares 

com maior afinidade para ligação aos taninos 106-108. 
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Dado que o desenvolvimento desta sensação é um processo complexo, mas 

central no sabor de determinados alimentos, e cuja origem reside na interação dos 

compostos polifenólicos alimentares com as proteínas salivares, tem sido usada uma 

variedade de técnicas para identificar aspetos distintos do processo de ligação 

proteína-tanino. 

 

3. Saliva e proteínas salivares 

3.1. Saliva humana  

3.1.1. Aspetos gerais 

 A saliva humana é uma mistura aquosa complexa de proteínas e minerais, 

apresentando diversas funções fisiológicas. A saliva total é predominantemente 

constituída por água (99%), mas também composta por uma fração inorgânica e uma 

fração orgânica. A fração inorgânica inclui iões como Na+, Cl –, Ca2+,K+,HCO3
 –,H2PO4

 –, 

F –, I –,Mg2+ e SCN-. A fração orgânica da saliva inclui um grande número de 

compostos tais como: ureia, amónia, ácido úrico, glucose, colesterol, ácidos gordos, 

mono-, di- e triglicerídeos, lípidos neutros e fosforilados, glicolípidos, aminoácidos, 

hormonas esteróides e proteínas 109. 

O papel fundamental da saliva na cavidade oral diz respeito à mastigação, fala, 

deglutição, perceção do sabor, lubrificação dos tecidos orais, proteção da mucosa oral, 

atividade anti-bacteriana, -fúngica e -viral, maturação pós-eruptiva, regulação do 

balanço iónico na remineralização do esmalte, formação da película de esmalte 

aderida e limitação da difusão ácida (figura 18) 110-112. 
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Figura 18 - As funções da saliva podem ser divididas de acordo com a superfície, ou seja, os dentes ou a mucosa. 
Algumas funções, como a lubrificação e homeostase são comuns a ambas as superfícies, enquanto outras são 
exclusivas daquela superfície. Adaptado de Carpenter et al. (2013). 

 

Os termos “fluído oral” ou “saliva total (whole saliva)” referem-se a um fluído 

maioritariamente composto pelas salivas das glândulas maiores (parótida, 

submandibular, sublingual), das glândulas salivares menores e também pelos fluidos 

das gengivas 113. A localização na cavidade oral das principais glândulas salivares 

encontra-se esquematizado na figura 19. 

 

 

Figura 19 - Esquema representativo da localização na cavidade oral das principais glândulas salivares.   

  
 Existem diferentes células que são encontradas nas glândulas salivares, tais 

como células acinosas, células mioepiteliais e diversas células dos sistemas de ductos 

salivares. A saliva é inicialmente produzida pelas células acinosas e são estas que vão 

determinar o tipo de fluido produzido pelas diferentes glândulas. Assim, a secreção 
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pode ser classificada como serosa, mucosa ou mista; a parótida produz, 

principalmente, secreções serosas (aquosas); as glândulas minoritárias produzem 

secreções mucosas; as glândulas submandibular e sublingual produzem secreções 

mistas (mistura de secreções mucosas e serosas) 111. A variação no tipo de fluido 

secretado pelas diferentes glândulas é importante, pois cada tipo de fluido tem 

diferentes funções. O fluido mais viscoso é responsável pela lubrificação e auxílio da 

deglutição dos alimentos sem provocar danos no esófago; a principal função do fluido 

mais seroso é iniciar a digestão do amido pela secreção da α- amilase 114. 

 O pH normal da saliva varia entre 6 e 7, no entanto, este valor pode oscilar 

entre 5,3 e 7,8 em diferentes condições. As glândulas salivares maioritárias 

contribuem para a maior parte do volume de secreção e para o conteúdo em eletrólitos 

da saliva 111.  

De uma forma geral, a saliva pode ser dividida em não-estimulada e 

estimulada. A saliva produzida na ausência de qualquer estímulo é não-estimulada 

(também designada como saliva em repouso) e é secretada por exemplo durante o 

sono. É principalmente originada pelas glândulas submandibular (65%), parótida 

(20%), sublingual (7-8%) e menos de 10% é proveniente das glândulas minoritárias. 

Esta saliva não estimulada consiste em pequenas secreções espontâneas causadas 

essencialmente pela secura e fricção mecânica sentidas na cavidade oral. Com a 

estimulação, as percentagens de contribuição de cada glândula mudam 

drasticamente; a parótida passa a ser responsável pela secreção de mais de metade 

da saliva e a submandibular secreta apenas 30-45% do total 111,115. Assim, a saliva 

estimulada é secretada por algum estímulo apropriado e é caracterizada por um 

elevado fluxo, devido principalmente à atividade da parótida 116. 

A salivação pode ser estimulada por três fenómenos: estímulo mecânico (ato 

de mascar), estímulo gustativo (o estímulo acídico produz a resposta mais intensa e o 

doce produz a resposta menos intensa) e estímulo olfativo (estímulo ligeiramente 

fraco) 111,117,118. 

 É estimado que a quantidade total média de saliva secretada por dia encontra-

se entre 500 e 1500 mL 119. No entanto, este valor pode variar consideravelmente, 

uma vez que existe uma grande variabilidade individual no fluxo de saliva por minuto. 

Este fluxo também é afetado por condições estimuladas e não estimuladas. Em média, 

o fluxo da saliva não estimulada é de 0,3 mL/min; para a saliva estimulada, este valor 

pode chegar até ao máximo de 7 mL/min 111.   
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 Segundo alguns autores, os fluxos salivares podem exibir flutuações 

circadianas e dependem da atividade e tipo de estímulo 120,121. Os ritmos circadianos 

são ritmos endógenos que expressam um período de aproximadamente 24h (20 ± 4) 

sobre o qual se baseia todo o ciclo biológico do corpo humano. Estes podem ser vistos 

como um mecanismo que traduz sinais ambientais em informação temporal, com o 

objetivo de coordenar vários processos metabólicos e fisiológicos. Estes ritmos têm 

influência sobre, por exemplo, a digestão ou o estado de vigília, passando pelo 

crescimento e pela renovação das células, assim como a subida ou descida da 

temperatura. O "relógio" que controla todos estes processos encontra-se localizado 

numa área cerebral denominada núcleo supraquiasmático que se encontra localizado 

no hipotálamo. Os ritmos circadianos podem ser influenciados principalmente pela 

variação da luz, da temperatura, das marés e dos ventos entre o dia e a noite 122. 

 

3.1.2. Secreção salivar 

A saliva é um catalisador do sistema gastrointestinal, que auxilia na 

degradação dos alimentos e na identificação dos nutrientes. Antes e durante a 

ocorrência destes processos está o fenómeno vulgarmente designado por sabor. A 

saliva facilita o reconhecimento dos sabores; e é neste reconhecimento que o cérebro 

é capaz de decifrar se um alimento tem valor nutricional ou é tóxico. Apesar de 

parecer simples, o processo de produção, excreção e utilização da saliva é complexo. 

A secreção salivar é exclusivamente controlada pelo sistema nervoso 

autónomo (simpático e parassimpático), através de uma via de transdução de sinais 

que engloba estimulação de recetores, transporte de iões e mecanismos de secreção 

de proteínas 109. O nervo parassimpático é principalmente responsável pela secreção 

de água e eletrólitos (grande volume de saliva), enquanto o nervo simpático é 

responsável pela secreção de proteínas por exocitose pelas células acinosas (menor 

volume de saliva) 119. Estas diferenças a nível das células acinosas refletem a ativação 

diferencial de recetores da superfície das células e diferentes cascatas de sinalização 

intracelular 123.   

A maior parte das proteínas salivares em condições não-estimuladas e 

estimuladas são sintetizadas nas células acinosas das glândulas salivares e seguem 

uma via secretória. Estas proteínas entram no retículo endoplasmático (RE) durante a 

etapa de tradução, sendo que a maior parte é transportada para o complexo de Golgi, 

onde sofrem várias modificações pós-traducionais. Dentro destas modificações 
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destacam-se clivagem proteolítica, glicosilação, fosforilação e sulfatação. 

Seguidamente, são armazenadas em grânulos secretórios para posterior libertação no 

sistema de ductos e, consequentemente, libertação na cavidade oral (figura 20) 123,124. 

Castle (1998)123 refere que cerca de 85% das proteínas recém-sintetizadas nas células 

acinosas são armazenadas em grânulos. Os restantes 15% das proteínas são 

libertadas sem armazenamento. 

As células libertam o conteúdo dos seus grânulos através de um processo 

designado por exocitose. Existe exocitose “constitutiva” que ocorre continuamente e 

pode ser acelerada por um estímulo neuronal apropriado, dando lugar à exocitose 

“regulada” 116. 

 

Figura 20 - Representação esquemática da via secretória de péptidos/proteínas salivares. RE, Retículo 
endoplasmático. Adaptado de Messana et al. (2008). 

 

3.2. Proteínas salivares  

A saliva contém uma mistura complexa de proteínas que varia entre espécies. 

Na última década, vários estudos proteómicos foram realizados para a caracterização 

da composição proteica da saliva. Estes estudos indicam a presença de mais de 2000 

proteínas diferentes em saliva humana 1.  

Um aspeto comum das principais proteínas/péptidos salivares é apresentarem 

polimorfismos genéticos que dão origem às várias famílias de moléculas relacionadas 

funcional e estruturalmente. Muitas proteínas salivares existem como famílias de 

isoformas, as quais podem ter mais do que uma função. No entanto, a mesma função 

pode ser partilhada por diferentes famílias proteicas, resultando numa redundância 

funcional 1.  

Atualmente há informação de que várias proteínas salivares interagem com os 

taninos: as histatinas são capazes de precipitar os taninos condensados e todas as 

classes de PRPs têm elevada afinidade de ligação para os taninos 97. Algumas destas 

proteínas serão abordadas nas secções seguintes. 
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3.2.1. Proteínas ricas em prolina (PRPs) 

Grande parte das secreções salivares humanas da parótida e da 

submandibular são compostas por uma família de proteínas que têm a capacidade se 

ligar fortemente aos taninos – proteínas ricas em prolina (PRPs). Estas proteínas 

foram as primeiras a serem detetadas em saliva humana e, posteriormente, foram 

purificadas e caracterizadas 125. As PRPs são, como o próprio nome indica, ricas no 

aminoácido prolina, sendo que este resíduo corresponde a aproximadamente 25 a 

42% dos resíduos de aminoácidos das PRPs. Para além deste resíduo, estas 

proteínas têm também um elevado conteúdo em glutamina e glicina. Em conjunto, 

estes três resíduos correspondem a cerca de 70 a 88% do total de resíduos 126,127. 

Tem sido amplamente assumido que o elevado nível de resíduos de prolina nas PRPs 

é apenas importante porque se traduz em estruturas abertas e flexíveis, 

correspondendo a um potencial para interação/complexação mais elevado. 

Nos humanos, as PRPs são expressas constitutivamente, e em algumas 

espécies a síntese de PRPs pode ser induzida pelos taninos (sendo desconhecido o 

mecanismo pelo qual ocorre esta indução) 1,10. Cada pessoa expressa um número de 

diferentes PRPs que variam em tamanho e sequência, e já estão documentadas 

variações fenotípicas consideráveis das PRPs em populações diferentes 10. 

As PRPs podem ser divididas em dois grandes grupos: as PRPs acídicas 

(aPRPs) e as PRPs básicas (bPRPs). As bPRPs podem ainda ser tipicamente 

divididas em PRPs glicosiladas (gPRPs) e não-glicosiladas. Esta divisão baseia-se na 

carga total da proteína, mas também na presença ou ausência de polissacáridos. No 

final também acaba por se refletir em diferenças funcionais entre as diversas classes 

10. Excluindo a PRP P-B, a família das PRPs é codificada por seis genes: dois genes 

codificam as aPRPs e quatro genes codificam as bPRPs e as gPRPs. Os genes que 

codificam para estas proteínas são altamente polimórficos, uma vez que apenas seis 

genes permitem obter um elevado número de PRPs 112,128. 

De uma forma geral, a principal função das PRPs é reagir especificamente com 

os taninos, removendo-os antes que eles possam inibir a digestão numa fase mais 

avançada. No entanto, há estudos que sugerem que a função principal destas 

proteínas é apenas a deteção dos taninos, de modo a poder evitá-los 10,129. 
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3.2.1.1. PRPs acídicas (aPRPs) 

 Os genes PRH1 e PRH2 expressam cinco isoformas principais de aPRPs e 

encontram-se no cromossoma 12p13.2. Possuem uma região C-terminal que é 

estruturalmente equivalente às bPRPs e compreende cerca de 70-80% da molécula. 

Por outro lado, a região N-terminal contém resíduos fortemente acídicos (ácidos 

aspártico e glutâmico) e poucos resíduos de prolina. A existência desta região acídica 

traduz-se num pI baixo 130. 

 Relativamente à função destas proteínas, está descrito que contribuem 

principalmente para a manutenção da homeostasia do cálcio e seus sais na cavidade 

oral. As aPRPs têm uma elevada afinidade para a hidroxiapatite (HAP) e são 

inibidores eficazes do crescimento do cristal do fosfato de cálcio (precipitação 

secundária) e participam na formação da película de esmalte dentária. Na verdade, a 

atividade e os locais de ligação associados à manutenção do equilíbrio do cálcio em 

solução está confinada à região acídica N-terminal destas proteínas, uma vez que 

estão carregadas negativamente e têm duas fosfoserinas que são fundamentais para 

estas propriedades e para a homeostasia mineral 131-133. 

 

3.2.1.2. PRPs básicas (bPRPs) e PRPs glicosiladas (gPRPs)  

 As bPRPs são expressas apenas na saliva da glândula parótida, 

correspondendo a 23% do conteúdo proteico total 1. Este grupo de proteínas 

juntamente com as glicosiladas são dos mais complexos das PRPs. As bPRPs e 

gPRPs são expressas por quatro genes diferentes (PRB1-PRB4) que estão agrupados 

no cromossoma 12p13.2 perto dos genes PRH1-2. Os genes PRB1 e PRB2 dão 

origem a bPRPs não glicosiladas e os genes PRB3 e PRB4 geram bPRPs glicosiladas 

134.  

Ao contrário das aPRPs que estão presentes em isoformas inteiras e 

truncadas, as bPRPs são detetadas na saliva apenas sob a forma de múltiplos 

fragmentos das proteínas maiores 124. 

As bPRPs são compostas por resíduos que não têm carga a pH básico ou 

neutro. Deste modo, o seu pI (pI > 9) é bastante mais elevado do que para as aPRPs. 

A sua função ainda não é totalmente compreendida apesar de existirem evidências 

que apontam para funções protetoras. Mehansho e seus colaboradores (1987)135 

propuseram que uma das suas funções seria ligar os taninos, prevenindo assim os 
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seus efeitos tóxicos no trato gastro-intestinal. Recentes estudos têm demonstrado que 

estas proteínas ligam-se a vírus, em particular a uma proteína do HIV-1, tendo assim 

uma ação antivírica 136. 

As gPRPs, como o próprio nome indica, são uma classe de proteínas que se 

caracteriza pela presença de carboidratos na sua estrutura. Os dados disponíveis na 

literatura sobre esta classe de proteínas são ainda muito pobres, muito em parte 

devido à complexidade destes substituintes. Atualmente, começam a surgir as 

primeiras informações no que diz respeito ao tipo de açúcar e à posição de 

glicosilação destas proteínas 137. Na verdade, estes dados são fundamentais na 

análise destas proteínas por espetrometria de massa, pois só sabendo a sua estrutura 

global é possível saber o seu peso molecular. Sabe-se que a glicosilação das PRPs 

ocorre por ligação dos açúcares aos resíduos de asparagina 138, treonina e serina 139, o 

que permite frequentemente antecipar os potenciais locais de glicosilação. 

Funcionalmente, as gPRPs têm propriedades lubrificantes na saliva que 

ajudam na proteção dos tecidos orais contra as forças abrasivas durante a mastigação 

e a fala, sendo função comum em outras proteínas salivares glicosiladas 138. Contudo, 

esta propriedade é afetada pelo tipo de carboidratos, bem como pela extensão da 

glicosilação 140. Estas proteínas podem também atuar na defesa antibacteriana, uma 

vez que se podem ligar às bactérias na cavidade oral 141.  

 

3.2.2. Histatinas 

 As histatinas são proteínas salivares de baixo peso molecular ricas em 

histidina. A origem do seu nome deriva do número elevado de resíduo de histidina, 

sendo que este aminoácido constitui cerca de 18-29% destas proteínas. Na verdade, 

este facto é invulgar já que a histidina, em conjunto com a prolina, é um dos 

aminoácidos cuja presença é baixa em proteínas 142. São secretadas pelas glândulas 

salivares parótida e submandibular/sublingual nos humanos e nalguns primatas 

superiores. Mais recentemente, estas proteínas também foram detetadas no fluído 

lacrimal 143. 

 Até ao momento, foram identificados dois genes responsáveis pela síntese das 

histatinas, HTN1 (HIS1) e HTN2 (HIS2), os quais estão localizados no cromossoma 

4q13. Os produtos destes genes são a histatina 1 e 3, respetivamente 143.  
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 As histatinas têm funções importantes na cavidade oral, onde participam na 

formação da película de esmalte adquirida e inibidora do crescimento dos cristais de 

HAP. O domínio responsável por esta função é o terminal amina das histatinas. Alguns 

autores observaram uma clara diferença funcional entre a histatina 1 que é fosforilada 

e a histatina 3 que não é fosforilada. Siqueira et al. (2010)144 encontraram evidências 

que a presença da fosfoserina confere um maior grau de proteção contra a 

desmineralização ácida. Estas proteínas apresentam ainda atividade antibacteriana e 

antifúngica 142.  

 

3.2.3. Estaterina 

 A estaterina é um fosfopéptido salivar de 43 resíduos de aminoácidos muito 

específico e multifuncional. Este péptido acídico é secretado por várias glândulas 

salivares e tem um invulgar conteúdo elevado em resíduos de tirosina, prolina e 

glutamina 145. A estaterina é codificada pelo gene STATH localizado no cromossoma 4 

146.  

Esta proteína contribui sobretudo para o equilíbrio dos minerais na superfície 

dos dentes. Na verdade, a estaterina tem uma grande afinidade para o fosfato de 

cálcio, inibindo a sua precipitação de soluções supersaturadas 145. Deste modo, a 

estaterina mantém a supersaturação da saliva humana em cálcio, inibindo o depósito 

de minerais na superfície dos dentes. Assim, contribui em conjunto com outras 

proteínas salivares, para a estabilização do esmalte. Para além disto, a estaterina 

contribui para a colonização bacteriana 147 e atua como lubrificante 148. A região N-

terminal da estaterina é muito negativa, sendo este o domínio responsável pela ligação 

aos sais de cálcio. O nível de fosforilação da proteína é também crucial para esta 

função 149. 
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II.  MATERIAL E MÉTODOS 

1. Reagentes 

Todos os reagentes utilizados são de qualidade analítica ou superior. Acetonitrilo 

(ACN) da Panreac; ácido trifluoracético (TFA) da Fluka; mistura de procianidinas 

(Vitisol®) da Berkem. 

 

2. Recolha, tratamento e análise da saliva 

Para a realização destes ensaios, foi recolhida saliva humana a partir de 

voluntários masculinos e femininos, escolhidos de forma aleatória, dependendo 

apenas do interesse e disponibilidade dos mesmos. Os indivíduos escolhidos eram 

saudáveis, não fumadores e com idades compreendidas entre os 21 e 31 anos. A 

todos eles foi instruído que, pelo menos, uma hora antes da recolha não ingerissem 

qualquer alimento ou bebida. Outras indicações mais específicas serão referidas nas 

secções seguintes, de acordo com o respetivo ensaio. Da mesma forma, serão 

também mencionadas as horas estabelecidas para a recolha de saliva, bem como as 

condições utilizadas. 

Independentemente do tipo de experiência efetuada, todas as amostras de saliva 

sofreram o mesmo tratamento. Assim sendo, os indivíduos acumularam saliva no 

interior da cavidade oral e, posteriormente, esta foi recolhida para o interior de um tubo 

falcon com um volume mínimo de 1,2 mL. Desse volume retiraram-se 900 μL de saliva 

à qual foi adicionada uma solução de ácido trifluoracético (10% de TFA). Esta solução 

foi centrifugada 5 min a 10500 rpm. Após a centrifugação, o sobrenadante (saliva 

acídica - SA), foi separado do precipitado e 90 μL foram analisados por HPLC 

(cromatografia líquida de elevada eficiência). O equipamento utilizado foi um HPLC 

Lachrom system (L-7100) equipado com uma coluna Vydac C8, com diâmetro de 5μm 

de partículas (dimensões da coluna: 150 x 2.1 mm). A deteção foi realizada a 214 nm, 

utilizando um detector UV-Vis (L-7420). Os solventes utilizados foram 0,2% de TFA 

(eluente A) e 0,2% de TFA em ACN/H20 80/20 (v/v) (eluente B). Os gradientes 

utilizados (1 e 2), o respetivo fluxo e algumas observações estão indicados na tabela 

2. Após os 60 min (gradiente 1) e os 75 min (gradiente 2), a coluna foi lavada com 

100% de eluente B durante 20 min de forma a eliminar outras proteínas que são 
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eluídas mais tarde (como as cistatinas do tipo-S). Após a lavagem, a coluna foi 

estabilizada nas condições iniciais 108.   

 

 

Tabela 2 - Gradiente e fluxo utilizados nos diferentes ensaios. 

Gradiente Fluxo Características Observações 

1 

0,3 mL/min 

Gradiente linear de 10 a 40% de 

eluente B em 60 min 

Ensaio não-estimulado 

2 
Gradiente linear de 10 a 40% de 

eluente B em 75 min 

Ensaio com procianidinas 

(condições estimuladas) 

 

3. Caracterização proteica da saliva 

3.1. Análise por LC-ESI-MS 

Neste estudo foi analisada SA resultante de saliva recolhida às 14h sob 

condições não-estimuladas e de saliva recolhida no estudo da composição proteica 

sob condições estimuladas com procianidinas. 

 A análise de cromatografia líquida (LC) integrada na análise por ESI-MS foi 

realizada por HPLC (Thermo Scientific Accela), utilizando as condições de eluição 

descritas pelo gradiente 2 (tabela 2). O instrumento utilizado foi um LTQ Orbitrap XL 

(Thermo Fischer Scientific, Breman, Germany) controlado por LTQTUNE Plus 2.5.5. e 

XCalibur 2.1.0. A voltagem do electrospray foi de 4200 V e a temperatura do capilar foi 

325 ºC. O fluxo de gás (azoto – N2) e gás auxiliar foi colocado a 80 e 29, 

respetivamente (unidades arbitrárias provenientes do software). O espetro foi obtido 

em modo positivo entre m/z 250 e 2000 Da. 

 

3.2. Análise por MALDI-TOF 

 A SA resultante da saliva recolhida sob condições não-estimuladas às 14h foi 

analisada por MALDI-TOF e o equipamento utilizado foi um Ultraflextreme (Bruker, 

Breman, Germany). As análises foram realizadas em modo linear entre o intervalo de 

massa 0 a 20000 Da, a uma frequência de 2000 Hz e com 500 shots por spot. A matriz 

utilizada foi o ácido sinápico com concentração de 10 mg/mL e esta matriz foi 



FCUP 
Influência das proteínas salivares no sabor dos alimentos: estudo da interação taninos-proteínas salivares 

47 
 

preparada em ACN/H20 com 0,1%TFA 1:2 (v/v). As amostras analisadas resultaram da 

mistura da SA com a matriz na razão 1:1 (v/v). 

 

4. Estudo da composição em proteínas salivares de diferentes indivíduos 

4.1. Para diferentes dias 

Para o estudo da composição proteica da saliva em diferentes dias, procedeu-se à 

recolha de saliva a partir de seis indivíduos, divididos em dois grupos: três indivíduos 

masculinos e três femininos (daqui para frente designados por grupo M e grupo F, 

respetivamente). A saliva foi recolhida às 14h em quatro dias diferentes para cada 

indivíduo e a SA de cada amostra foi analisada em triplicado por HPLC. 

 

4.2. Ao longo do dia 

A saliva de cinco indivíduos (quatro femininos e um masculino) foi recolhida em 

diferentes horas do dia, especificamente às 10h, 12h, 14h e 16h. O objetivo de se 

realizarem duas recolhas durante a manhã e outras duas durante a tarde era 

compreender como ocorreria esta variação ao longo do dia e verificar, caso existisse, 

o efeito dos ritmos circadianos.  

Neste sentido os mesmos indivíduos foram sujeitos a dois ensaios em dois dias 

diferentes, segundo o esquema apresentado na figura 21. As recolhas foram 

realizadas às mesmas horas nos dois dias e apenas diferiram na hora de almoço. Num 

dos dias o almoço decorreu entre as 12h e as 13h (figura 21a), enquanto no outro dia 

decorreu entre as 14h e as 15h (figura 21b). Seguidamente, a SA resultante destas 

amostras foi analisada por HPLC. 
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Figura 21 - Esquema representativo do procedimento efetuado na recolha de saliva em diferentes horas do dia. (a) 
Almoço entre as 12h e as 13h; (b) Almoço entre as 14h e as 15h. 

 

4.3. Estado de jejum vs. estado alimentado 

De forma a se compreender melhor a influência da alimentação sobre a 

composição proteica da saliva, bem como a influência dos ritmos circadianos sobre a 

mesma, foi importante perceber se existiriam diferenças no estado de jejum e no 

estado alimentado. Desta forma, a saliva foi recolhida a partir de cinco indivíduos 

(quatro femininos e um masculino) em jejum às 10h e 11h. Foram efetuadas mais 

duas recolhas a seguir ao almoço (14h e 16h). A SA proveniente destas recolhas foi 

analisada por HPLC. 

 

5. Estudo da composição em proteínas salivares sob condições estimuladas 

com procianidinas 

Todas as análises anteriores foram concebidas a partir de SA proveniente de 

recolhas sob condições não-estimuladas e, portanto, foi utilizado o gradiente 1 

indicado na tabela 2. Neste ensaio, devido à utilização de uma solução de 

procianidinas para estimular a produção de saliva, escolheu-se o gradiente 2 indicado 

na mesma tabela. Optou-se por este gradiente de modo a se obter uma melhor 

separação das procianidinas (taninos condensados) do grupo das proteínas salivares 

nos cromatogramas obtidos por HPLC. A estimulação com procianidinas pretendia 

simular o que acontece em meio fisiológico quando se ingere um produto rico em 

polifenóis (e.g. vinho tinto).  

Alguns estudos revelaram um efeito acumulativo da adstringência com contactos 

repetidos com procianidinas 52. Neste sentido, procedeu-se à recolha de saliva em 

condições de repouso (não-estimuladas) e, seguidamente, em condições estimuladas, 
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utilizando uma solução de procianidinas de 2,5 g/L. Esta solução foi preparada a partir 

de um extrato comercial de grainha de uva Vitis Vinífera. Para este estudo 

participaram três indivíduos femininos em três dias diferentes. A saliva foi recolhida às 

11h de cada um dos três dias.  

Assim, este ensaio foi dividido em três etapas. A primeira etapa diz respeito à 

recolha de saliva em condições de repouso (controlo) (etapa 1). De seguida, cada 

indivíduo teve que bochechar 5 mL da solução de procianidinas 2,5 g/L anteriormente 

preparada durante 5 s. A saliva recolhida ao fim de 3 min foi designada como tempo 1. 

Este procedimento foi repetido por mais 4 vezes em intervalos de 3 min entre cada 

recolha, correspondendo aos tempos de 2 a 5. Esta etapa correspondeu à 

estimulação, tendo uma duração total de 15 min (etapa 2). Após o fim da estimulação, 

a saliva foi recolhida durante 60 min de forma a se poder avaliar a evolução das 

diferentes proteínas neste período de tempo (etapa 3). As recolhas efetuadas durante 

estes 60 min foram divididas em diferentes intervalos que foram determinados por 

ensaios preliminares onde se observou como evoluíam as proteínas durante este 

tempo. A SA destas amostras foi analisada por HPLC. Na tabela 3 é possível observar 

o intervalo de tempo entre cada recolha e a respetiva designação, considerando 

sempre o tempo em minutos após a recolha do tempo 5. Assim, por exemplo, a saliva 

correspondente ao tempo 6 foi recolhida 5 min após a recolha do tempo 5; o tempo 7 

foi recolhido após 10 min da recolha do tempo 5 e assim sucessivamente como 

indicado na tabela 3. O procedimento global desta experiência encontra-se ilustrado 

de forma simplificada na figura 22. 

 

Tabela 3 - Intervalo de tempo (min) entre as recolhas de saliva e o tempo correspondente durante a etapa 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalo /min Tempo 

5 6 

10 7 

20 8 

30 9 

40 10 

45 11 

50 12 

55 13 

60 14 
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Figura 22 - Esquema representativo do procedimento realizado neste ensaio com as respetivas etapas: etapa 1 (saliva 
controlo), etapa 2 (estimulação com procianidinas) e etapa 3 (recolha após o fim da estimulação). 

 

6. Análise estatística 

Os valores estão expressos como médias aritméticas e erro padrão da média 

(EPM). As diferenças estatísticas foram avaliadas através da análise de variância a 

dois fatores (ANOVA) seguida pelo teste de Bonferroni, utilizando o software 

GraphPad Prism versão 5.0 para Windows. Para comparação entre dois grupos 

utilizou-se o teste t-Student. As diferenças foram consideradas significativas quando 

p<0,05; p<0,01 e p<0,001. 
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III.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. Caracterização proteica da saliva 

 Um dos principais objetivos deste trabalho era conhecer de que modo a 

composição em proteínas da saliva humana era afetada entre diferentes indivíduos ao 

longo do dia, em dias distintos, no estado de jejum e no estado alimentado e também 

através do estímulo gustativo. Assim sendo, foi necessário conhecer previamente o 

perfil cromatográfico das proteínas a estudar. Alguns autores já tinham identificado 

várias proteínas salivares, como o caso de Messana et. al (2008) e Soares et. al 

(2011) 108,150. Trabalhos prévios realizados neste grupo de investigação centraram-se 

no estudo das PRPs (bPRPs, gPRPs e aPRPs) e da estaterina por HPLC. Nesse 

sentido e para se ter um padrão de comparação também foram estudadas essas 

famílias de proteínas.  

 O método de HPLC utilizado foi baseado no trabalho desenvolvido por Soares 

et al. (2011)108 e encontra-se descrito na secção de métodos. O tratamento inicial da 

saliva com TFA 10% permite ultrapassar alguns problemas analíticos relacionados 

com a quantidade de mucinas e de outras glicoproteínas de elevado peso molecular 

que estão presentes na saliva. Estas proteínas poderiam causar a degeneração das 

colunas de HPLC e contribuir assim para a baixa reprodutibilidade obtida. Este 

tratamento acídico precipita as proteínas salivares de elevado peso molecular (como 

as mucinas, α-amilases e lactoferrina), diminuindo a viscosidade e preservando a 

composição proteica da amostra, uma vez que o TFA inibe parcialmente a atividade de 

proteases intrínsecas. No entanto, proteínas como histatinas, PRPs, estaterina e 

cistatinas são solúveis na SA e podem ser analisadas diretamente por HPLC 108,150. 

O cromatograma da SA obtido a 214 nm está representado na figura 23 e é 

bastante semelhante ao descrito na literatura 108,150. Este cromatograma foi dividido em 

cinco zonas, sendo que já foram identificadas em estudos anteriores as principais 

proteínas associadas a cada zona. A zona 1 compreende proteínas que pertencem à 

classe das bPRPs e histatinas. A zona 2 corresponde às gPRPs. A zona 3 engloba as 

aPRPs. A zona 4 engloba as histatinas 1 e 2, apesar de não serem relevantes para o 

presente estudo. Na última zona (5) podem ser encontradas formas fosforiladas e não 

fosforiladas da estaterina 108. 
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Figura 23 - Cromatograma típico da análise da SA por HPLC. As diferentes zonas correspondentes a diferentes 
famílias de proteínas estão assinaladas de 1 a 5. 

 

 A análise por LC-ESI-MS e MALDI-TOF permitiu identificar as principais 

proteínas existentes na saliva. Como referido anteriormente (figura 23), o 

cromatograma da SA pode ser dividido em cinco zonas, sendo que cada zona 

corresponde a uma família de proteínas. Dentro de cada família é possível identificar 

várias proteínas, sendo que a sua identificação resultou inicialmente da análise por 

MALDI-TOF. Na figura 24 está representado o espetro típico que é obtido por MALDI-

TOF resultante da análise da SA. 

 

Figura 24 - Espetro típico obtido por MALDI-TOF referente à análise da SA. 
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 Através das massas obtidas por MALDI-TOF e, por comparação com dados 

provenientes da literatura108, foi possível identificar as proteínas indicadas na tabela 4. 

Nesta tabela também se podem observar as massas teóricas destas proteínas bem 

como as massas experimentais obtidas por LC-ESI-MS e MALDI-TOF. Os resultados 

obtidos por LC-ESI-MS e pela deconvolução dos espetros permitiram confirmar os 

resultados obtidos por MALDI-TOF, assim como permitiram associar as proteínas 

identificadas às diferentes zonas.  

Podemos também verificar que as duas técnicas usadas acabam por ser 

complementares na identificação das diferentes proteínas salivares. No entanto, pode 

reparar-se que os valores de massa experimental detetados por LC-ESI-MS acabam 

por se aproximar mais dos valores de massa teórica detetados na base internacional 

de dados. 

Tabela 4 - Massas experimentais detetadas na SA por LC-ESI-MS e MALDI-TOF. 

*As massa teóricas das proteínas salivares humanas foram obtidas através de uma base de dados internacional como o 

SwissProt. 

Zona Péptido Massa 

teórica* 

Esp. ESI Deconvolução  

MagTran 

Esp. MALDI 

1 

IB-8b 4371 729,17;875,17;1093,83; 1457,83 4371 4376 

P-J 5945 371; 1487,08 5945 5946 

IB-8c 5843 731,33; 1461,83; 5843 5851 

IB-9 6023 297; 861,58; 1005,17; 1205; 1507 6024 6030 

IB-4 5590 799,42; 1398; 1864,25 5590 5588 

IB-6 11517 1280,83; 1440,75; 1646,33 11517 11593 

His 5 3036 760,08; 1013 3036 3040 

His 3 4061 1016,67; 1354,92; 4062 4042 

His 6 3192   3146 

2 
II-2 (phos.) 7608 1087; 1269; 1522; 1903 7608 7610 

IB-1 9590 1371,42; 1599,92 9593 9598 

3 

PRP 1 (diphos) 15514 1294,00;1411,42; 1552,42; 1724,92; 

1940,33 

15516 15523 

PRP 3 (diphos) 11161 1396,33; 1595,42; 11161 11167 

4 
His 1 4926 986,41; 1233; 1643,4 4927 4930 

His 2 3443   3444 

5 

Estaterina 

(diphos) 

5378 1345,75; 1794,33 5379 5382 

Estaterina 

(monphos) 

5299   5297 

Estaterina  

(n-phos) 

5219   5217 

Péptido P-B 5789 444; 828; 966; 1159; 1449; 1931 5792 5796 
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2. Estudo da composição em proteínas salivares de diferentes indivíduos 

2.1. Para diferentes dias 

 De forma a se avaliar a composição proteica da saliva em diferentes dias, 

dividiram-se os indivíduos em dois grupos: grupo M (constituído por três indivíduos 

masculinos) e grupo F (constituído por três indivíduos femininos). O objetivo desta 

divisão em dois grupos foi averiguar possíveis diferenças entre o sexo masculino e 

feminino.  

 A saliva é uma mistura muito complexa e a sua composição pode variar 

segundo alguns fatores como a idade, estado de stress, estado de doença, género, 

dieta, agentes farmacológicos e diferentes tipos de estimulação 108,151,152. 

 Na figura 25 está representada a composição proteica da saliva, em quatro 

dias diferentes, para o grupo M e para o grupo F. Estes resultados parecem indicar 

uma tendência de variação das proteínas nos quatro dias dentro de cada grupo 

estudado, apesar das diferenças observadas não serem significativas para p>0,05.  
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Figura 25 - Composição proteica da saliva, em quatro dias diferentes, para os grupos M (a) e F (b). Cada valor 
representa a média ± EPM de todos os indivíduos desse grupo (n=3). Os valores não são significativamente diferentes 
para p>0,05. 

 

Atendendo ao EPM, parece existir uma maior variabilidade entre os indivíduos 

do grupo M. Essa variabilidade resulta de uma maior variabilidade inter- e intra-

individual.  

A variabilidade intra-individual implícita nos resultados apresentados na figura 

25 pode ser comprovada pela figura 26 que representa a variação das proteínas 

salivares nos quatro dias de recolhas para um indivíduo (neste caso, um indivíduo 

masculino). Atentando nesta figura, verifica-se que para um mesmo indivíduo, a 

composição das três famílias de PRPs (bPRPs, gPRPs e aPRPs) pode variar 

significativamente, não se verificando esta variação para a estaterina. Desta forma, 

comprova-se que o estudo da composição da saliva é um processo difícil, devido aos 
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diversos fatores referidos e, acima de tudo, pela sua grande variabilidade inter- e intra-

individual. 

 

 

Figura 26 - Composição proteica da saliva, em quatro dias diferentes, para um indivíduo masculino. Só estão 
representados os valores que são significativamente diferentes para **p<0,01 e ***p<0,001. 

 

 Os resultados apresentados na figura 25 podem ser representados em função 

dos grupos estudados (M e F) (figura 27). Nesta figura, representa-se a composição 

proteica da saliva considerando a média das recolhas dos quatro dias.  

 

Figura 27 - Composição proteica da saliva para os grupos M e F. Cada valor representa a média ± EPM das recolhas 
de quatro dias de todos os indivíduos desse grupo (n=3). Os valores são significativamente diferentes para ***p<0,001. 

 

 Pode verificar-se que o grupo M apresenta uma maior quantidade de proteínas 

salivares, com particular ênfase para as PRPs e, em especial, para as bPRPs. 
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Também é possível observar que para as diferentes PRPs existem diferenças 

significativas, enquanto para a estaterina essa diferença não é significativamente 

diferente. 

Estes resultados indicam que existem diferenças significativas das proteínas 

salivares entre os dois sexos, exceto para a estaterina. No entanto, Rawel et al. 

(2006)153 isolaram saliva a partir de indivíduos e quantificaram o seu conteúdo em 

proteínas totais, tendo observado que existia uma grande variação dentro de um grupo 

de indivíduos, mas que não existiam diferenças significativas entre homens e 

mulheres. Contudo, é preciso notar que se tratam de proteínas totais da saliva e o 

nosso estudo incide sobre quatro grupos específicos de proteínas. 

 

2.2. Ao longo do dia 

 Em alguns estudos foi referido que a composição proteica da saliva podia 

apresentar flutuações em diferentes alturas do mesmo dia devido à influência dos 

ritmos circadianos 120,121. Para se reduzir essa variabilidade e, assim se poder garantir 

a reprodutibilidade dos resultados obtidos, os ensaios eram sempre realizados à 

mesma hora em diferentes dias. No entanto, como foi comprovado anteriormente, a 

composição proteica da saliva varia em dias diferentes, mesmo que a recolha seja 

realizada sempre à mesma hora. No sentido de se averiguar possíveis diferenças ao 

longo do dia, realizaram-se recolhas às 10h, 12h, 14h e 16h a partir de cinco 

indivíduos, respeitando-se a regra de 1h antes da recolha não ocorrer a ingestão de 

qualquer alimento ou bebida. A figura 28 representa a composição em proteínas 

salivares (em % área) de cinco indivíduos ao longo do dia, considerando que o almoço 

se realizou entre as 12h e as 13h. Em todos os indivíduos verificou-se uma tendência 

semelhante: pouca variação proteica nas recolhas das 10h e das 12h (considerados 

níveis basais), um aumento das proteínas na recolha das 14h para níveis superiores 

aos basais e, por último, uma diminuição das mesmas na recolha das 16h para níveis 

próximos dos basais. Este aumento às 14h foi percecionado para todas as proteínas 

em estudo, assim como a diminuição obtida na recolha das 16h. Contudo, estas 

diferenças não são significativas para p>0,05.   
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Figura 28 - Composição proteica da saliva de quatro recolhas realizadas ao longo do dia, considerando o almoço entre 
as 12h e as 13h. Os resultados estão expressos em % área de cada proteína relativamente à recolha das 14h (100%) e 
cada valor representa a média ± EPM dos indivíduos em estudo (n=5). Os valores não são significativamente diferentes 
para p>0,05. 

 

Ao observar-se esta tendência na variação da composição em proteínas da 

saliva ao longo do dia, considerando que a refeição se realizou entre as 12h e as 13h, 

tornou-se relevante estudar se estas possíveis variações eram igualmente verificadas 

caso se alterasse a hora de almoço. Com este intuito, foi pedido aos mesmos 

indivíduos que em vez de almoçarem à hora habitual, adiassem a refeição para o 

intervalo das 14h às 15h. Assim, antes de almoço foram efetuadas três recolhas (10h, 

12h e 14h) e apenas uma recolha foi realizada a seguir ao almoço (16h). Os 

resultados obtidos estão ilustrados na figura 29. Um exemplo de um cromatograma 

obtido por HPLC relativo às recolhas das 10h, 12h, 14h e 16h de um indivíduo 

feminino que realizou o almoço entre as 14h e as 15h encontra-se representado na 

figura 30. Esta figura serve apenas para ilustrar a variação das diferentes proteínas 

salivares. 
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Figura 29 - Composição proteica da saliva de quatro recolhas realizadas ao longo do dia, considerando o almoço entre 
as 14h e as 15h. Os resultados estão expressos em % área de cada proteína relativamente à recolha das 12h (100%) e 
cada valor representa a média ± EPM dos indivíduos em estudo (n=5). Os valores não são significativamente diferentes 
para p>0,05. 

 

 

Figura 30 - Cromatograma que representa a variação das proteínas salivares em quatro recolhas realizadas ao longo 
do dia: recolha às 10h, recolha às 12h, recolha às 14h e recolha às 16h. Considerou-se que o almoço se realizou entre 
as 14h e as 15h. 

 

Os dados da figura 29 parecem indicar que o aumento das proteínas estudadas 

resulta, possivelmente, do estímulo desencadeado pela alimentação. De facto, a 

tendência de aumento verificado anteriormente às 14h (figura 28) deixa agora de se 

verificar, havendo mesmo, surpreendentemente, uma diminuição para valores abaixo 

dos níveis basais. O aumento provocado pelo estímulo da refeição passa agora a ser 

observado às 16h, 1h após o fim do intervalo de refeição, não ultrapassando os níveis 
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basais. Quando a refeição decorre no horário habitual, os níveis de proteínas 

observados às 14h são superiores aos níveis basais. É de salientar que esta tendência 

foi verificada em todos os indivíduos estudados. 

 Uma possível explicação para esta diminuição verificada às 14h caso a 

refeição se realize mais tarde, pode ser devida a uma provável resposta fisiológica do 

indivíduo a um tempo mais prolongado sem realizar qualquer refeição e, 

eventualmente, também como resultado dos ritmos circadianos.  

 Com estes resultados pode pressupor-se que a alimentação é um estímulo 

suficiente para desencadear um aumento da secreção de proteínas salivares, mesmo 

após um certo tempo sem a ingestão de qualquer alimento ou bebida. No entanto, 

considerou-se que a recolha decorreu sob condições não-estimuladas exatamente por 

não haver esta ingestão 1h antes da recolha. De qualquer forma, parece que o 

estímulo da alimentação pode prevalecer no tempo como consequência de uma 

estimulação do sistema nervoso autónomo que tende a aumentar a quantidade de 

proteínas secretadas em resposta a esse estímulo. Esta estimulação desencadeia 

uma cascata de sinalização intracelular que culmina com o aumento das proteínas 

salivares 116,123,124,154.  

 No entanto, perante os resultados apresentados nas figuras 28 e 29 não é 

possível afirmar qual dos estímulos prevalece pois, apesar da alimentação provocar 

um aumento na secreção de proteínas salivares em qualquer altura em que se realize, 

o nível desse aumento não é o mesmo. Uma das possíveis explicações poderá ser a 

influência dos ritmos circadianos que juntamente com a alimentação podem 

desencadear maior ou menor secreção de proteínas salivares. Deste modo, a origem 

das diferenças observadas pode dever-se à influência destes dois fatores em conjunto. 

 Segundo estas evidências pode colocar-se a questão de que a seguir a uma 

refeição, em que os níveis de proteínas salivares estão mais elevados, poderá haver 

uma maior predisposição para adstringência, possivelmente por uma maior interação 

proteína-tanino. 

 

2.3. Estado de jejum vs. estado alimentado 

 Como foi visto anteriormente, a alimentação e os ritmos circadianos parecem 

ter um efeito relevante sobre a composição em proteínas da saliva. No entanto, não se 

pode descartar totalmente a influência de um em detrimento do outro, assim como não 
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se pode afirmar qual destes fatores contribui mais para esta variação das proteínas. 

Com o objetivo de procurar esclarecer esta questão foi efetuado o estudo no estado de 

jejum e no estado alimentado. Foram realizadas recolhas às 10h e 11h em jejum e, 

posteriormente, foram efetuadas recolhas às 14h e 16h, considerando o almoço entre 

as 12h e as 13h. Os resultados obtidos encontram-se na figura 31, que representa a 

composição em proteínas salivares (em %área) de cinco indivíduos estudados. Todos 

os cinco indivíduos apresentaram a mesma tendência. 

 

Figura 31 - Composição proteica da saliva no estado de jejum (recolha às 10h e recolha às 11h) e no estado 
alimentado (recolha às 14h e recolha às 16h). Os resultados estão expressos em % área de cada proteína 
relativamente à recolha das 14h (100%) e cada valor representa a média ± EPM dos indivíduos em estudo (n=5). Os 
valores são significativamente diferentes para *p<0,05. 

 

 Na recolha das 14h há um aumento das várias proteínas em relação às 

recolhas das 10h e 11h, sendo este aumento significativo para as gPRPs e superior 

aos níveis considerados basais (recolhas em jejum às 10h e 11h). Tal facto pode ser 

explicado pela recolha das 14h ter sido a primeira recolha após a refeição (respeitando 

sempre a regra da 1h sem a ingestão de qualquer alimento ou bebida). Quando se 

analisa a saliva recolhida às 16h, já se observa uma diminuição destas proteínas. Esta 

diminuição já era constatada no estudo realizado ao longo do dia quando o almoço se 

realizava entre as 12h e as 13h, como está apresentado na figura 28. De facto, tal 

diminuição poder-se-á dever ao tempo prolongado sem ocorrer ingestão de qualquer 

alimento/bebida. No entanto, mesmo com esta diminuição, os níveis de proteínas 

continuam a ser superiores aos níveis basais, enquanto na diminuição observada às 

16h na figura 28 os níveis de proteínas observados estavam muito próximos dos níveis 

basais.  
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Analisando a figura 32 em que se compararam recolhas realizadas durante a 

manhã, verifica-se a existência de uma maior quantidade de proteínas salivares no 

estado alimentado do que no estado de jejum, provavelmente, porque o estímulo da 

alimentação pode causar uma maior secreção destas proteínas. O facto de as 

recolhas serem realizadas em jejum, já permite descartar a influência do fator 

alimentação e, possivelmente, esta variação poderá ser explicada pelos ritmos 

circadianos.  

 

Figura 32 - Comparação da composição proteica da saliva no estado em jejum (recolha às 10h e às 11h) e no estado 
alimentado (recolha às 10h e às 12h) a partir de recolhas realizadas durante a manhã. Cada valor representa a média ± 
EPM dos indivíduos em estudo (n=5). Os valores são significativamente diferentes para *p<0,05, **p<0,01 e 
***p<0,001. 

 

 Em suma, pode afirmar-se que a composição proteica da saliva de um 

indivíduo varia ao longo do dia, em diferentes dias, dependendo ainda do estado de 

jejum e do estado alimentado. Esta variação parece ocorrer sob a influência principal 

de dois fatores, a alimentação e os ritmos circadianos. Foi possível constatar que na 

ausência da alimentação (jejum), a influência dos ritmos circadianos parece ser mais 

visível, mas quando os indivíduos não se encontram em jejum, torna-se mais difícil 

discriminar qual dos dois fatores é determinante nas variações observadas. 

 

3. Estudo da composição em proteínas salivares sob condições estimuladas 

com procianidinas 

 Neste caso pretendeu-se perceber o efeito da estimulação gustativa, pela 

ingestão de taninos, no teor em proteínas da saliva. Este ensaio teve como principal 

objetivo aproximar-se o mais possível do que acontece em meio fisiológico, 
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nomeadamente o que acontece a nível da interação proteína-tanino quando se ingere 

um produto rico em compostos polifenólicos e se desenvolve o fenómeno designado 

por adstringência. 

 Deste modo, foi desenvolvido um protocolo experimental para se poder realizar 

este estudo, sendo este dividido em três etapas. Na etapa 1 recolheu-se saliva em 

condições de repouso (controlo). De seguida, na etapa 2, foi pedido a três indivíduos 

que bochechassem 5 mL de uma solução comercial de procianidinas 2,5 g/L 

(previamente preparada) durante 5 s. Esta operação foi repetida 5 vezes com 

intervalos de 3 min. Entre cada intervalo era retirada uma amostra para se analisar o 

perfil das proteínas salivares (ver figura 22). E por último, na etapa 3, continuou-se a 

recolher saliva durante 60 min após o fim da estimulação. A necessidade de se 

prolongar a estimulação por 5 vezes, permitiu verificar o efeito acumulativo que alguns 

autores defendem que acontece quando existem contactos repetidos com 

procianidinas (taninos condensados), como no caso do vinho tinto. Lessachave et al. 

(2005)52 relataram o facto de a intensidade da adstringência acumular quando se 

provam várias amostras e também quando se prova muitas vezes uma mesma 

amostra, tendo estudado este efeito para dois vinhos tintos. Segundo também Clifford 

(1997)47 esta sensação prolonga-se no tempo e tem a tendência de se tornar mais 

pronunciada com a exposição continuada a este tipo de compostos. Contudo, os 

estudos existentes apenas se referem a análises sensoriais, ficando por elucidar o que 

realmente se poderá passar durante a prova. Desta forma, este estudo visou obter 

mais esclarecimentos sobre a interação proteína-tanino que está na base deste 

fenómeno.  

 Todas as análises referidas na secção 2 da discussão foram realizadas através 

da SA que foi recolhida em condições de repouso. Desta forma, o gradiente escolhido 

para estas análises foi o gradiente 1 que está indicado na tabela 3. Na análise da SA 

resultante do estudo desta secção 3, devido à utilização de uma solução de 

procianidinas para estimular a produção de saliva, escolheu-se o gradiente 2 indicado 

na mesma tabela. Optou-se por este gradiente de modo a se obter uma melhor 

separação das procianidinas do grupo das proteínas salivares nos cromatogramas 

obtidos por HPLC.  

 Na figura 33 estão representados os cromatogramas quando se utilizaram os 

gradientes 1 e 2 para analisar uma amostra de saliva recolhida durante a estimulação 

com procianidinas (neste caso, esta amostra refere-se ao tempo 1). 
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Figura 33 - Cromatogramas obtidos por HPLC utilizando os gradientes 1 e 2 na análise da SA referente ao tempo 1.  

 

Através desta figura, observa-se na imagem menos ampliada a eluição das 

procianidinas no início e também a eluição de possíveis agregados proteína-tanino. O 

gradiente 1 (a) não permite uma boa separação das procianidinas dos diferentes 

grupos de proteínas. Utilizando o gradiente 2 (b) consegue-se uma melhor separação, 

sendo as bPRPs eluídas entre os 30 e os 44 min, aproximadamente; a seguir, as 

gPRPs são eluídas entre os 44 e os 49 min e, posteriormente, começam a ser eluídas 

as aPRPs ao minuto 57. Não é possível observar a estaterina porque estes resultados 

são referentes ao tempo 1 que é o primeiro tempo da etapa correspondente à 

estimulação com procianidinas e a estaterina é das proteínas mais afetadas, acabando 

por não ser observada nos cromatogramas. 

A figura 34 representa a composição proteica da saliva (em %área) de recolhas 

realizadas em três dias diferentes de três indivíduos, considerando os tempos em que 

ocorreu estimulação com a solução de procianidinas (etapa 2) e o controlo (etapa 1). 

Apenas foram representados os tempos 1, 3 e 5 por se considerarem os mais 

importantes para esta análise. Nesta figura também está representado o tempo 6 
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(designação atribuída à saliva recolhida após 5 min do fim da estimulação com 

procianidinas). 

 

Figura 34 - Composição proteica da saliva de recolhas realizadas em três dias diferentes de três indivíduos. Os 
resultados estão expressos em % área de cada proteína relativamente à saliva controlo (100%) e cada valor representa 
a média ± EPM dos três dias dos indivíduos em estudo (n=3). Só estão representados os valores que são 
significativamente diferentes para ***p<0,001. 

 

 Analisando estes resultados pode observar-se que, de uma forma muito geral, 

todas as proteínas foram afetadas com a estimulação com procianidinas. 

Considerando que a saliva controlo representa o máximo, todas as proteínas 

obtiveram valores inferiores nos tempos correspondentes à estimulação (etapa 2). 

Durante esta etapa é observada maior diminuição da área para duas classes de PRPs 

(gPRPs e aPRPs) e para a estaterina. Esta diminuição é mais significativa para as 

aPRPs e para a estaterina e, de facto, estas duas famílias de proteínas estão descritas 

como sendo as que mais interagem com as procianidinas 106,107,155. Por outro lado, a 

área das bPRPs e das gPRPs diminui com o início da estimulação, mantendo-se 

sensivelmente constante durante esta etapa, começando a aumentar após o fim da 

estimulação (tempo 6). No caso das aPRPs, no tempo 6 (5 min após o fim da 

estimulação com procianidinas), já é possível observar um aumento significativo da 

área em relação aos tempos 3 e 5. Por sua vez, a estaterina ao tempo 6 ainda se 

encontra em valores muito inferiores aos valores do controlo.  

 Com o fim das estimulações, continuou-se a recolher saliva de forma a 

monitorizar a evolução ao longo do tempo destas proteínas (etapa 3). A figura 35 

representa a composição em proteínas salivares (em %área) de recolhas realizadas 

em três dias diferentes de três indivíduos, considerando-se o controlo e os tempos 5, 

6, 9, 11 e 14. Apenas se consideraram estes tempos por serem aqueles com 
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alterações mais relevantes para esta análise, sendo que o tempo 6 é o primeiro tempo 

correspondente à saliva recolhida após 5 min do tempo 5 (ver tabela 3). 

 

Figura 35 - Composição proteica da saliva de recolhas realizadas em três dias diferentes de três indivíduos. Os 
resultados estão expressos em % área de cada proteína relativamente à saliva controlo (100%) e cada valor representa 
a média ± EPM dos três dias dos indivíduos em estudo (n=3). Só estão representados os valores significativamente 
diferentes para *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 que se consideraram mais relevantes. 

 

Através desta figura constata-se que as bPRPs e as gPRPs tendem a pouco 

evoluir após se terminar a estimulação com as procianidinas. Mas é de realçar a 

evolução das aPRPs e da estaterina, sendo que estas proteínas vão aumentando 

significativamente ao longo do tempo desde o fim da estimulação. Esta evidência é 

mais significativa para a estaterina do que para as aPRPs, uma vez que esta também 

foi a proteína salivar mais afetada pelas sucessivas estimulações. Ao fim de 60 min 

após o último estímulo (tempo 14), a quantidade das diferentes proteínas nunca chega 

a alcançar os valores do controlo (basal). Esta evidência é mais significativa para a 

estaterina, seguindo-se as aPRPs e gPRPs e, por último, as bPRPs. 

As figuras 36 e 37 permitem analisar separadamente os resultados obtidos 

para cada um dos três indivíduos em estudo e, assim, verificar a possível existência de 

diferenças individuais nestas condições estimuladas. Na figura 36, apenas estão 

representados o controlo e os tempos 1, 3, 5 e 6 e, na figura 37 estão representados o 

controlo e os tempos 5, 6, 9, 11 e 14. Apenas se consideraram estes tempos por 

serem aqueles com alterações mais relevantes para esta análise. 
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Figura 36 - Composição proteica da saliva de recolhas realizadas em três dias diferentes de cada um dos três 
indivíduos (a, b e c). Os resultados estão expressos em % área de cada proteína relativamente à saliva controlo 
(100%) e cada valor representa a média ± EPM dos três dias de cada um dos indivíduos em estudo (n=3). Só estão 
representados os valores significativamente diferentes para ***p<0,001 que se consideraram mais relevantes. 

 

Figura 37 - Composição proteica da saliva de recolhas realizadas em três dias diferentes de cada um dos três 
indivíduos (a, b e c). Os resultados estão expressos em % área de cada proteína relativamente à saliva controlo 
(100%) e cada valor representa a média ± EPM dos três dias dos indivíduos em estudo (n=3). Só estão representados 
os valores significativamente diferentes para *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 que se consideraram mais relevantes. 
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É possível observar nestas figuras que os três indivíduos em estudo 

apresentaram uma mesma tendência de variação das proteínas salivares. Contudo, 

esta variação não aconteceu na mesma ordem de grandeza. Por exemplo, as aPRPs 

diminuíram nos três casos estudados com a repetida estimulação (etapa 2) de forma 

significativa (figura 36). Mas relativamente à sua evolução com o fim da estimulação 

(etapa 3) (figura 37) parece que em dois casos (a e c) se observa uma evolução mais 

rápida, existindo apenas diferenças significativas do tempo 5 em relação aos tempos 

seguintes. Num outro caso (b), esta evolução é mais lenta, podendo ser observadas 

diferenças significativas entre o tempo 5 e 6 em relação ao tempo 14. Por sua vez, a 

evolução da estaterina nesses dois casos (a e c) foi mais gradual, enquanto no 

terceiro caso (b), não se observaram diferenças significativas. No entanto, o 

comportamento desta proteína parece ser mais comum entre os diferentes indivíduos 

do que o comportamento das outras proteínas. Isto vai de encontro ao já demonstrado 

nesta discussão quando se estudou a composição em proteínas da saliva para 

diferentes dias (secção 2.1). Nesse estudo, também se verificou que a composição em 

estaterina era semelhante entre os dois sexos e era também a proteína que menos 

variava nos diferentes dias para um indivíduo.  

 Uma das possíveis explicações para a lenta evolução da estaterina em 

comparação por exemplo com as aPRPs, poderá estar relacionada com a cascata de 

sinalização intracelular subjacente à síntese das diferentes proteínas. De facto, as 

proteínas salivares estão armazenadas em grânulos secretórios e são libertadas aos 

poucos em condições normais, entenda-se, em condições de repouso. Pode mesmo 

dizer-se que amostras de saliva recolhida em condições de repouso podem ser 

representativas da composição basal da saliva, uma vez que resultam da secreção 

destas vesículas pré-formadas. No entanto, mediante um determinado estímulo, esta 

secreção pode ser acelerada, depletando assim as suas reversas. Alguns trabalhos 

referem que a síntese de novo destas proteínas e o processamento da saliva através 

de todo o complexo secretório requer, aproximadamente, 30 min 116,156. Neste sentido, 

a evolução mais lenta da estaterina pode resultar do tempo necessário para a sua 

síntese de novo. Como foi a proteína mais afetada, provavelmente, todas as vesículas 

pré-formadas libertaram o seu conteúdo, acabando por depletar todas as reservas de 

estaterina. 

A SA resultante das recolhas durante e após a estimulação com procianidinas 

também foi analisada por LC-ESI-MS. Considerando o exemplo da estaterina que, 

segundo os resultados obtidos por HPLC foi a proteína salivar mais afetada pela 

interação com as procianidinas, foi possível observar o mesmo resultado por este tipo 
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de análise. Deste modo, verificou-se que a banda relativa à estaterina com as 

respetivas massas desaparece no tempo 1 e volta a começar a aparecer no tempo 8. 

No entanto, é preciso realçar que esta análise em concreto foi apenas realizada 

com uma amostra proveniente de um único indivíduo e, por isso, serão necessárias 

mais análises que suportem estes resultados. Apesar do método de recolha de saliva 

humana ser simples, o estudo da sua composição é complicado devido à sua 

variabilidade inter- e intra-individual e ao seu comportamento dinâmico.  

 Este trabalho reflete a existência de uma grande variabilidade inter-individual e, 

considerando o contacto com um produto rico em compostos polifenólicos, pode 

pressupor-se que nem todos os indivíduos teriam a mesma perceção de adstringência. 

Tal aconteceria pois a interação proteína-tanino que está na base desta sensação, não 

apresenta a mesma extensão em todos os indivíduos. Segundo Dinella et al. (2009)116, 

as diferenças fisiológicas individuais encontradas na saliva podem estar relacionadas 

com a sensibilidade à adstringência. O tipo de estímulo, a sua intensidade e duração 

podem induzir, em larga escala, modificações na composição da saliva. No trabalho 

desenvolvido por estes autores, os indivíduos que foram capazes de manter 

constantes as características da sua saliva em termos de composição e concentração, 

mesmo após estimulação química e mecânica, foram considerados menos sensíveis à 

adstringência 116. Da mesma forma que num outro estudo realizado por estes autores 

157, os indivíduos que foram capazes de manter constante a concentração de proteínas 

salivares e apresentaram uma capacidade de ligação e precipitação de compostos 

polifenólicos praticamente invariável (mesmo com diversos tipos de estimulação), 

foram considerados o grupo com menor sensibilidade à adstringência 158. Também 

relacionaram esta sensibilidade individual da adstringência com o consumo de 

produtos ricos em compostos polifenólicos. Segundo esse estudo, indivíduos mais 

sensíveis à estimulação oral com produtos adstringentes tendem a rejeitar esses 

mesmos produtos. Assim, no seu dia-a-dia, tendem a evitar o consumo de 

alimentos/bebidas demasiado adstringentes, devido ao desconforto que esta sensação 

lhes causa. Estas diferenças individuais que são causadoras da variabilidade inter-

individual podem depender de vários fatores, sendo que os fatores genéticos podem 

realmente explicar estas diferenças individuais na resposta fisiológica a este tipo de 

estimulações orais, uma vez que existem múltiplos genes que codificam para os 

recetores do sabor 158.  

 Os dados obtidos através deste ensaio com procianidinas num meio 

competitivo como a cavidade oral, evidenciaram que nem todas as proteínas salivares 
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aparentam ter a mesma afinidade para ligação e precipitação com as procianidinas. 

Neste caso, observou-se que as aPRPs e a estaterina são as mais afetadas pela 

interação proteína-tanino e, por isso, pressupõe-se que poderão ser as proteínas 

salivares com maior afinidade para as procianidinas. Por outro lado, as bPRPs e 

gPRPs apresentaram uma menor afinidade para ligação às procianidinas 

comparativamente às aPRPs e estaterina. No entanto, estes resultados são 

contraditórios com alguns autores, como por exemplo, Lu e Bennick (1998)10. Estes 

autores verificaram que as bPRPs foram as proteínas que precipitaram maior 

quantidade de taninos, quando comparadas com as outras PRPs, através da avaliação 

da quantidade de taninos condensados e ácido tânico que foi precipitado pelas 

diferentes PRPs. Contudo, é difícil comparar esses resultados com os obtidos neste 

trabalho, uma vez que os taninos usados foram diferentes, mas principalmente pelo 

facto das condições do ensaio serem muito diferentes. No caso desses autores, as 

proteínas salivares usadas tinham sido previamente purificadas. No presente trabalho, 

todo o ensaio decorreu sob condições fisiológicas e num meio competitivo, pois as 

procianidinas contactaram in loco com as diferentes proteínas salivares, de forma a 

simular todo o processo que ocorre em meio fisiológico quando se ingerem produtos 

ricos em compostos polifenólicos. No entanto, o facto das diferentes famílias de 

proteínas salivares não serem afetadas da mesma forma, poderá sugerir que estas 

estarão envolvidas em diferentes fases da sensação de adstringência 155. 

Deste modo, foram encontrados alguns estudos que se aproximam mais das 

condições experimentais aqui usadas e que corroboram os resultados deste trabalho. 

Soares et al. (2012)106 avaliaram a capacidade de diferentes taninos (condensados e 

hidrolisáveis) precipitarem as várias proteínas da saliva. Nesse estudo, a saliva 

utilizada tinha sido previamente isolada a partir de indivíduos, o que tenta recriar de 

uma forma mais próxima as condições existentes em meio fisiológico. Eles 

observaram que as proteínas mais afetadas foram as aPRPs e estaterina. Estes 

mesmos autores num outro trabalho, avaliaram a capacidade de um tanino 

condensado (trímero de procianidinas) precipitar as diferentes proteínas, tendo 

observado que aPRPs e a estaterina eram as proteínas mais precipitadas. 

Observaram também a redução da precipitação das proteínas salivares quando se 

utilizavam polissacáridos 107.  

Nayak e Carpenter (2008)159 verificaram que a estaterina era precipitada por 

compostos polifenólicos, principalmente os que estão presentes no chá. A presença de 

grupos com caráter acídico (fosfatos) pode favorecer as ligações por pontes de 

hidrogénio e, desta forma, explicar a elevada afinidade para ligação aos taninos, neste 
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caso, a solução de procianidinas usada. Quanto às aPRPs, a sua elevada afinidade 

pode ser causada pelos resíduos dos seus aminoácidos que podem também favorecer 

este tipo de ligações 108. Por sua vez, a menor capacidade das gPRPs precipitarem as 

procianidinas pode dever-se ao facto deste tipo de interação não resultar em 

precipitação. Pascal et al. (2008)160  relataram que as gPRPs tinham afinidade para 

ligação a taninos, mas os complexos formados eram solúveis e dificilmente resultavam 

em precipitação. 

 Em conclusão, pode afirmar-se que o estudo da interação proteína-tanino é 

ainda muito controverso no que diz respeito às proteínas com maior afinidade para 

ligação e precipitação com os taninos. No entanto, é preciso ter sempre em atenção 

na literatura disponível sobre este assunto, que as condições experimentais usadas 

variam significativamente, incluindo os taninos e as proteínas estudadas. Por este 

motivo, os resultados devem ser sempre analisados cuidadosamente. 
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IV.  CONCLUSÃO E PERSPETIVAS FUTURAS 

 Este trabalho centrou-se na avaliação da composição das proteínas salivares 

envolvidas na interação proteína-tanino, considerando que essa composição pode ser 

afetada por diversos fatores. Por outro lado, este trabalho também se centrou numa 

compreensão mais aprofundada desta interação que estará na base do fenómeno 

conhecido como adstringência.  

  Foi estudada a composição em proteínas salivares, procurando-se avaliar esta 

composição em diferentes situações: (a) em diferentes dias; (b) ao longo de um dia; 

(c) no estado de jejum e no estado alimentado. 

 Para atingir estes objetivos, a saliva foi recolhida a partir de indivíduos 

respeitando determinados critérios. Quando se estudou esta variação em diferentes 

dias, foram considerados dois grupos de estudo (grupo M e grupo F), verificando-se 

que existem, de facto, diferenças dentro do mesmo grupo e diferenças entre os dois 

sexos. O grupo M apresentou uma maior quantidade de proteínas estudadas (bPRPs, 

gPRPs, aPRPs e estaterina) relativamente ao grupo F. Por sua vez, parece existir uma 

menor variabilidade das proteínas salivares entre os indivíduos do grupo F. Analisando 

os resultados de apenas um dos indivíduos, constatou-se que mesmo um só indivíduo 

apresenta variação em diferentes dias. Desta forma, pode concluir-se que existe uma 

grande variabilidade inter- e intra-individual. No entanto, a estaterina parece ser a 

proteína que menos varia entre os dois sexos e, também, a que menos varia em 

diferentes dias para um mesmo indivíduo. 

 Relativamente à evolução destas proteínas ao longo do dia, constatou-se que 

elas variam em diferentes horas. Quando o estímulo desencadeado por uma refeição 

está presente observa-se um aumento dos níveis de proteínas salivares. No entanto, 

existem variações entre os níveis de proteínas, comparando os resultados quando a 

refeição decorre no horário habitual ou mais tarde. Desta forma, não se pode descartar 

o efeito dos ritmos circadianos sobre a composição em proteínas da saliva, pois 

possivelmente este efeito está sempre presente e atua em conjunto com o efeito 

desencadeado pela alimentação. 

 Em seguimento do estudo anterior, propôs-se um novo estudo para avaliar o 

efeito do estado de jejum e do estado alimentado na variação referida. Estes 

resultados indicaram que sem o estímulo desencadeado por uma refeição existe 

alguma variação e esta pode ser devida aos ritmos circadianos. No entanto, os 

resultados parecem indicar que não existe prevalência de um efeito sobre o outro. 

Comparando as recolhas realizadas durante a manhã em estado de jejum e em estado 
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alimentado, parece haver maior intensidade das proteínas quando esta recolha não se 

realiza em jejum. 

 O último objetivo deste trabalho pretendeu simular in vivo o que acontece 

quando se ingere um produto rico em compostos polifenólicos. Os resultados obtidos 

num ensaio competitivo, isto é, quando todas as proteínas estão presentes em 

simultâneo tal como na cavidade oral, demonstram que os taninos condensados 

interagem inicialmente com as aPRPs e estaterina e só depois com as gPRPs e 

bPRPs. Este resultado foi extremamente importante pois é corroborado por estudos 

mais recentes em que foi observado pela primeira vez que as aPRPs são as PRPs 

que apresentam maior afinidade para os taninos, contrariamente ao que era esperado, 

uma vez que as bPRPs são as mais estudadas e referidas na literatura como as mais 

importantes nesta interação. 

 Os resultados deste trabalho permitiram comprovar a existência de variações 

da composição em proteínas salivares segundo determinados condições. Estes 

resultados também indicam que existem diferenças nas concentrações de proteínas 

entre os dois sexos, sendo que a classe de proteínas menos afetada é a estaterina. 

Estas informações podem ser valiosas na compreensão de possíveis diferenças que 

se poderão verificar na adstringência sentida pela ingestão de taninos por indivíduos 

do sexo masculino e do sexo feminino. 

Este trabalho contribuiu para uma melhor compreensão do envolvimento das 

diferentes famílias de proteínas salivares no desenvolvimento de adstringência 

resultante da ingestão de taninos. Neste trabalho surgiram evidências de que as 

diferentes proteínas salivares estão envolvidas em diferentes fases do 

desenvolvimento da adstringência. Também foi demonstrada uma grande afinidade 

entre os taninos condensados e as aPRPs e a estaterina. Com base na literatura seria 

de esperar que as bPRPs fossem as mais eficientes. No entanto, isto não se verificou 

porque na literatura existem poucos trabalhos com as aPRPs e menos trabalhos ainda 

que englobem o estudo das diferentes famílias de PRPs em simultâneo. 

Apesar da importância dos resultados obtidos, a interação proteína-tanino 

ainda é uma área pouco estudada com muitas questões por explorar. Estudos futuros 

passam pela compreensão do papel fisiológico das diferentes famílias de proteínas 

salivares a nível sensorial e nutricional, considerando a interação com os polifenóis. 

Assim, seria importante estabelecer uma correspondência entre os resultados aqui 

obtidos para os dois sexos e uma análise a nível sensorial. A sua execução 

experimental passaria pela análise sensorial de um vinho tinto por um painel de 
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provadores, dividido em dois grupos consoante o sexo. Poder-se-ia então 

compreender se existem diferenças na adstringência sentida entre os dois sexos.  

Além disso, seria interessante comparar a influência que diferentes modos de 

estimulação exercem sobre a composição proteica da saliva. Neste trabalho, a 

estimulação ocorreu através de uma solução de taninos condensados, mas a 

estimulação também pode ocorrer por ato mecânico. A nível experimental poder-se-ia 

mascar um pedaço de parafilme, uma vez que é considerado um material inerte. 

No sentido de melhorar a compreensão do que acontece a nível fisiológico na 

interação proteína-tanino poder-se-ia também estudar o efeito de um tanino 

hidrolisável e comparar os resultados com os obtidos neste estudo, em que se utilizou 

um tanino condensado. Na literatura existem alguns estudos que indicam que os 

taninos hidrolisáveis parecem ter maior afinidade para ligação às proteínas salivares.  
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