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REIVINDICAÇÕES 

1. Composições farmacêuticas caracterizadas pelo fato de 

compreender polissacarídeos sulfatados apresentando os seguintes 

teores: 

- entre 1-60% de grupos sulfato; 

- entre 1-30% de ácidos urônicos; 

- entre 1-95% de ramnose; 

- entre 0-40% de glucose; 

- entre 0-40% de xilose; 

- entre 0-30% de manose; 

- entre 0-30% de galactose. 

- veículos farmaceuticamente aceitáveis. 

2. Composições farmacêuticas, de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizadas pelo fato dos polissacarídeos sulfatados 

serem extraídos de macro algas verdes marinhas. 

3. Composições farmacêuticas, de acordo com a 

reivindicação 2, caracterizadas pelo fato das macroalgas verdes 

pertencerem à divisão Chlorophyta, à família Ulvales, e ao gênero 

Gayralia. 

4. Composições farmacêuticas, de acordo com a 

reivindicação 3, caracterizadas pelo fato do gênero Gaylaria 

compreender as espécies Gayralia brasiliensis e Gayralia oxysperma. 

5. Composições farmacêuticas, de acordo com qualquer uma 

das reivindicações 1 a 4, caracterizadas pelo fato dos polissacarídeos 

sulfatados serem obtidos em sua forma bruta após processo de 

purificação ou modificação química. 

6. Composições farmacêuticas, de acordo com a 

reivindicação 5, caracterizadas pelo fato da purificação ser 

selecionada do grupo consistindo principalmente em ultrafiltração, 

cromatografia de troca iônica e cromatografia de exclusão molecular. 

7. Composições farmacêuticas, de acordo com a 

reivindicação 5, caracterizadas pelo fato da modificação química ser 
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selecionada do grupo consistindo principalmente em sulfatação, 

hidrólise ácida, hidrolise enzimática e carboxiredução. 

8. Uso das composições farmacêuticas conforme definidas em 

qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo fato de ser 

para a preparação de um medicamento para tratar ou prevenir uma 

desordem associada com vascularização fisiopatológica em humanos. 

9. Uso das composições farmacêuticas conforme definidas em 

qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo fato de ser 

para a preparação de um medicamente para modular a 

vascularização ou neovascularização em humanos. 

10. Uso das composições farmacêuticas conforme definidas em 

qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo fato de ser 

para a preparação de um medicamento para tratar doenças 

neoplásicas, dependentes da vasculogênese e dependentes da 

angiogênese da neovascularização fisiopatológica. 

11. Uso das composições farmacêuticas, de acordo com a 

reivindicação 10, caracterizado pelo fato da neovascularização 

fisiopatológica incluir retinopatia diabética, degeneração macular 

relacionada à idade neovascular, neovascularização de córnea 

transplantada, glaucoma neovascular, tracoma, fibroplasia retrolental, 

psoríase, glaucoma piogênico, desenvolvimento de placa 

aterosclerótica, hemangioma, angiofibroma, malformações artero-

venosas e artrite. 
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