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REIVINDICAÇÕES 

1. Processo de obtenção dos componentes e produtos originários da 

espécie Smilax larvata Griseb., Smilacaceae, caracterizado pelas 

etapas: 

a) Coleta das partes aéreas de Smilax larvata Griseb; 

b) Secagem do material à sombra para estabilização; 

c) Trituração do material e conservação ao abrigo de luz e umidade; 

d) Submissão do material vegetal seco e triturado (940g) à 

extração alcoólica exaustiva, com 3 litros de etanol em 

aparelho Soxhlet, por 6 horas, dando origem ao extrato 

etanólico bruto; 

e) Concentração do extrato etanólico bruto a 1/3 do volume inicial, 

sendo o etanol recuperado e reutilizado; 

f) Submissão do extrato concentrado ao particionamento, em 

aparelho Soxhlet, com os solventes de grau analítico (P. A.) 

hexano, clorofórmio e acetato de etila, gerando as frações 

hexano, clorofórmio, acetato de etila e hidroalcoólica; 

g) Secura dos extratos em banho maria. 

 

2. Processo de obtenção, de acordo com a reivindicação 1, dos 

componentes e produtos originários da espécie Smilax larvata Griseb., 

Smilacaceae, caracterizados pelo processo de obtenção das frações 

hexano, clorofórmio, acetato de etila e hidroalcoólica remanescente 

do extrato bruto etanólico, caracterizado por partição líquido/líquido 

em aparelho de Soxhlet, iniciando com hexano, seguido por clorofórmio 

e acetato de etila.  

 

Petição 870210011613, de 03/02/2021, pág. 8/22



2/2 
 

 

3. Processo de obtenção, de acordo com as reivindicações 1 e 2, dos 

componentes e produtos originários da espécie Smilax larvata Griseb., 

Smilacaceae, caracterizados pelo uso das folhas, flores, caule, espinhos 

e raiz para fins de isolamento de substâncias obtidas por coluna 

cromatográfica de 3cm de diâmetro e 40cm de altura, com fase 

estacionária sílica gel 60 Merck 0,063 – 0,200mm, e fase móvel 

hexano:acetato de etila  (v/v), num gradiente de polaridade crescente, 

aumentando-se a proporção de acetato de etila em 5%, até acetato 

de etila puro. Seguida de eluição com acetato de etila:metanol, 

crescente na ordem de 5% até metanol puro. A amostra a ser 

submetida a cromatografia é preparada com sílica gel 60 na 

proporção de 5 partes em relação a quantidade de amostra e levada 

à secura em banho-maria a 50°C, sob constante homogeneização. Na 

coluna de vidro a sílica-gel é depositada na proporção de 5 partes em 

relação à quantidade de pastilha, que podem ser empregadas nas 

construções de outros medicamentos sintéticos como comprimidos, 

ampolas, drágeas, cápsulas, xaropes, soluções, pomadas, cremes, 

emulsões, aerossol, pós e tabletes. 

 

4. Uso dos componentes e produtos originários da espécie Smilax larvata 

Griseb., Smilacaceae, caracterizado pela aplicação nas áreas da 

química, farmacologia, dermatologia, cosmetologia, medicinal, 

terapêutica, homeopática, alopática, nutricional, veterinária nas formas 

hipocrática e galênica, natural ou sintética, o extrato, substrato, frações 

e subfrações obtidos desta forma. 
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