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Introdução 

O grande avanço dos últimos 50 anos na 
odontologia foi a introdução das resinas compostas 
utilizadas em restaurações odontológicas. As 
resinas atuais são compostas por uma matriz 
orgânica, cargas inorgânicas e agente de união, 
normalmente um silano. A polimerização da resina 
ocorre através da fotopolimerização, onde um 
fotoiniciador absorve luz em determinados 
comprimentos de onda gerando radicais, dando 
inicio a polimerização da matriz orgânica

1
. A 

metodologia sol-gel é hoje bastante conhecida e 
utilizada na preparação de partículas inorgânicas 
com diferentes composições, forma e tamanho, 
podendo conter nano, micro e mesoporos, os quais 
podem acomodar moléculas para diferentes 
funções. As sílicas mesoporosas são partículas de 
óxido de silício [SiO2] com estrutura altamente 
organizada que, devido às suas propriedades físico-
químicas, apresentam potencial de aplicação em 
diferentes áreas, e que vêm despertando grande 
interesse da comunidade científica

2
. Este trabalho 

tem como objetivo a preparação e caracterização 
de sílica mesoporosa, desenvolvida via processo 
sol-gel, para incorporação de sistemas 
fotoiniciadores de polimerização e/ou fármacos para 
aplicação em resinas compostas, atuando como 
carga e carreador de moléculas de interesse.  

Resultados e Discussão 

A sílica mesoporosa foi preparada pela mistura do 
alcóxido de silício tetraetilortosilicato (TEOS), sob 
agitação, com razão molar pré-determinada de 
surfactante e hidróxido de amônio como catalisador, 
metodologia amplamente utilizada pelo grupo

3
. A 

sílica obtida foi lavada e tratada termicamente para 
eliminação do surfactante, em seguida ativada na 
presença de ácido clorídrico. Após ser ativada, a 
sílica foi colocada em contato com a solução do co-
iniciador 4-aminobenzoato de etilo (4-EDBA) em 
diferentes concentrações e tempos de agitação. As 
caracterizações foram realizadas através da 
difração de raios X (DRX), análise térmica e 
espectroscopia eletrônica UV-Vis. O DRX 
apresentou difratograma padrão para sílica 

mesoporos, com pico entre 2 = 2,5 e 3,1
o
, 

indicando mudança no tamanho dos poros 

dependente do tratamento e/ou incorporação do 4-
EDBA na sílica. A análise térmica apresentou uma 
perda de massa acima da temperatura de 200

o
C, 

perda essa não observada para a sílica ativada, 
essa perda pode ser atribuída as moléculas do 4-
EDBA incorporada à sílica. A espectroscopia de 
absorção na região do UV-Vis foi utilizada para 
acompanhamento do estudo de liberação do 4-
EDBA, figura 1. 50 mg de sílica mesoporosa foram 
colocadas em etanol e, em intervalos 20 minutos, 
foram realizadas as medidas de absorbância da 
solução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Espectro de absorção do 4-EDBA em 
função do tempo. 
O 4-EDBA apresentou uma alta liberação nos 
primeiros 20 minutos, após esse tempo a 
quantidade liberada praticamente estabilizou. 

Conclusões 

A partir das caracterizações realizadas, é possível 

constatar a absorção do co-iniciador na sílica. Os 

dados observados devem ser considerados uma 

abordagem preliminar à incorporação de um 

fotoinicador que deverá completar o sistema 

incorporado na sílica mesoporosa e/ou fármacos 

para aplicação em resinas compostas utilizando a 

sílica como carga e carreador, respectivamente. 
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