
PRINCÍPIOS GERAIS DO
PREPARO CAVITÁRIO



PREPARO CAVITÁRIO

¢O que é?
É o tratamento biomecânico da cárie e

de outras lesões dos tecidos duros do
dente, afim de que as estruturas
remanescentes possam receber uma
restauração que as proteja, seja
resistente e previna a reincidência
de cárie.



PREPARO CAVITÁRIO

¢Finalidades:
� Devolver Forma, Função e Estética.
� Devolver ao elemento dental o

equilíbrio biológico perdido.



PREPARO CAVITÁRIO

¢Black foi o primeiro a idealizar uma
sequencia lógica de procedimentos para
realização do preparo cavitário.

¢Alguns de seus conceitos são relevantes,
mas diante da evolução técnico-científica,
tornou-se necessário adequá-los às
condições atuais.



PREPARO CAVITÁRIO

¢Conceito de “Extensão para
prevenção”.

¢Os preparos visavam atender aos
requisitos do material.

¢Atual: máxima conservação de
estrutura dental sadia e bom senso



PREPARO CAVITÁRIO

¢Finalidade de uma ordem de
procedimentos: guia geral.

¢Etapas inter-relacionadas.

¢Não constitui regras inflexíveis.



AMÁLGAMA – ASPECTOS GERAIS

¢Não é um material adesivo.

¢Retenções macromecânicas.

¢Remoção do esmalte sem suporte
dentinário.

¢Pelo menos 1,5 mm de espessura.



¢Nas restaurações adesivas – o
material adapta-se ao preparo.

¢Restaurações com amálgama – a
cavidade precisa ser adaptada.



PREPAROS PARA AMÁLGAMA

¢Objetivos biológicos
� Promover acesso adequado à lesão e

remover o tecido cariado.

¢Objetivos mecânicos
� Permitir a retenção do material à

cavidade e possibilitar resistência
adequada ao conjunto dente-
restauração.



Preparo Biológico Preparo Mecânico



TEMPOS OPERATÓRIOS

¢Forma de abertura;
¢Forma  de contorno;
¢Forma de resistência;
¢Forma de retenção;
¢Forma de conveniência;
¢Remoção do tecido cariado;
¢Acabamento das paredes de esmalte;
¢Limpeza da cavidade.



FORMA DE ABERTURA

¢É o tempo operatório que visa a
remoção do esmalte sem apoio
dentinário, com a finalidade de
expor a lesão de cárie, facilitando
sua visualização e, desta forma,
permitir a instrumentação das
fases subseqüentes do preparo
cavitário.



FORMA DE ABERTURA

Cáries amplas: inicia-se pela forma de contorno



¢A Forma de Abertura e a Forma de
Contorno: são realizados com
instrumentos rotatórios em alta
velocidade.



FORMA DE CONTORNO

¢É o Tempo Operatório que visa
delimitar a área da superfície do
dente que deverá ser incluída no
preparo cavitário.



Forma de contorno

Engloba todo o tecido cariado e 
áreas susceptíveis à cárie.



Princípios Básicos da Forma de 
Contorno

1- Todo esmalte sem apoio dentinário deve ser removido 
ou, quando possível, apoiado sobre um material adesivo.



2 - As margens do preparo (ângulo cavo-
superficial) devem estar localizadas em
áreas de “ Relativa imunidade à cárie” e
que possibilitem um correto acabamento
das margens da restauração.

Princípios Básicos da Forma de 
Contorno



3- As estruturas de reforço dos dentes como
as cristas marginas, pontes de esmalte,
arestas e vertentes das cúspides devem ser
preservadas durante o preparo, a menos que
tenham sido envolvidas pela cárie.

Princípios Básicos da Forma de 
Contorno



¢ Obs: devem ser removidas quando estiverem
socavadas ou menos de 1mm de espessura.





FORMA DE RESISTÊNCIA

¢ É o Tempo Operatório que consiste em dar
forma à cavidade para que a estrutura dental
e material restaurador possam resistir aos:
� Esforços mastigatórios;
� Alteração volumétrica dos materiais

restauradores;
� Diferenças no coeficiente de

expansão térmica do dente e do
material restaurador.



FORMA DE RESISTÊNCIA

¢Certos princípios relacionados com a
estrutura dentária remanescente e
com o material restaurador devem
ser seguidos a fim de se determinar a
forma de resistência.



Esmalte sem suporte 
dentinário

v Todo esmalte deverá estar suportado por 
dentina sadia;

Esmalte 
após

preparo

FORMA DE RESISTÊNCIA – PRINCÍPIOS MECÂNICOS



v Paredes  circundantes  planas  e  paralelas 
entre si e perpendiculares a parede pulpar;

90o

FORMA DE RESISTÊNCIA – PRINCÍPIOS MECÂNICOS



v Parede  gengival  plana e paralela à parede 
pulpar e ambas perpendiculares ao longo eixo 

do dente;

FORMA DE RESISTÊNCIA – PRINCÍPIOS MECÂNICOS



V LP

A
C

v Ângulos diedros e triedros definidos e 
ângulo cavossuperficial deve ser de 90º;

V-P; L-P

A-C-L

FORMA DE RESISTÊNCIA – PRINCÍPIOS MECÂNICOS



V L
P

A
C

v Ângulo Áxio-pulpar arredondado;

FORMA DE RESISTÊNCIA – PRINCÍPIOS MECÂNICOS



FORMA DE RETENÇÃO

¢É o tempo operatório que consiste em
dar forma à cavidade com a finalidade
de evitar o deslocamento da
restauração, durante a mastigação de
alimentos pegajosos, ação das forças
mastigatórias e pela diferença do
coeficiente de expansão térmica entre
material restaurador e a estrutura
dentária.



v FRICCIONAL =   Atrito

v QUÍMICA =   Condicionamento 
ácido + Sistema Adesivo

v MECÂNICA =   Retenção Adicional

FORMA DE RETENÇÃO - TIPOS



Cavidade retentiva

Cavidade não retentiva

FORMA DE RETENÇÃO - TIPOS



v Retenção Mecânica 
Adicional

Sulco

FORMA DE RETENÇÃO - TIPOS



v Retenção em Sulco ou Canaleta

FORMA DE RETENÇÃO - TIPOS



v Retenção através de Pinos em Dentina

FORMA DE RETENÇÃO - TIPOS



v Retenção através de Pino 
Intraradicular

FORMA DE RETENÇÃO - TIPOS



FORMA DE CONVENIÊNCIA

¢É o Tempo Operatório que consiste
em dar ao preparo cavitário
características a fim de facilitar o
acesso, a conformação e a
instrumentação da cavidade.

¢Facilitar a realização da restauração.



v Afastamento Temporário dos Dentes
FORMA DE CONVENIÊNCIA



v Isolamento Absoluto do Campo 
Operatório

FORMA DE CONVENIÊNCIA



v Retração da gengiva para melhor 
visibilidade 

FORMA DE CONVENIÊNCIA



REMOÇÃO DA DENTINA CARIADA

¢É o Tempo Operatório que consiste
na remoção de toda dentina que
encontra-se desmineralizada e
infectada



1a Zona – Dentina infectada

2a Zona – Dentina afetada



PROGRESSÃO DA LESÃO DE CÁRIE

Superfície de Cicatrícula e Fissura



PROGRESSÃO DA LESÃO DE CÁRIE

Superfície Lisa



REMOÇÃO DA DENTINA CARIADA



¢Cárie incipiente: a remoção da dentina cariada
ocorre concomitante com as outras fases do
preparo.

¢Se restou, remove só no local e regulariza a
superfície com base protetora.

REMOÇÃO DA DENTINA CARIADA



¢Cárie extensa e/ou profunda: a
remoção deve ser feita antes da
forma de contorno.

REMOÇÃO DA DENTINA CARIADA



É o Tempo Operatório que consiste em
alisar as irregularidades das paredes de
esmalte e do ângulo cavo-superficial do
preparo cavitário.

ACABAMENTO DAS PAREDES DE ESMALTE



v Melhorar   a   adaptação   do  material 
restaurador às paredes cavitárias;

OBJETIVOS

v Melhorar   o  vedamento  marginal;

v Dimunuir a infiltração marginal. 

ACABAMENTO DAS PAREDES DE ESMALTE



¢O ângulo cavossuperficial pode ser
vivo ou biselado, porém deverá ser
sempre liso e uniforme.

ACABAMENTO DAS PAREDES DE ESMALTE



É o Tempo Operatório que consiste em remover os
resíduos do preparo cavitário antes da inserção do
material protetor e/ou restaurador através de
diferentes agentes considerados de limpeza
dentinária.

•Raspas de esmalte e dentina
•Bactérias
•Pequenos fragmentos abrasivos dos instrumentos
rotatórios
•Óleo dos aparelhos de alta e baixa rotação

LIMPEZA DA CAVIDADE



Camada de partículas agregadas 
resultante do Preparo Cavitário. 
Formada  por restos de detritos e 

dentinários associados  a 
saliva, sangue, colágeno, óleo etc....

“SMEAR LAYER” 





LIMPEZA DA CAVIDADE

¢Solução de hidróxido de cálcio (água 
de cal)

¢Ácido fosfórico
¢EDTA
¢Ácido poliacrílico

¢Vai depender do procedimento
restaurador.



CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS DAS
CAVIDADES CLASSE I PARA AMÁLGAMA –
MOLARES E PRÉ-MOLARES

¢Parede pulpar plana e paralela ao plano oclusal;
¢Paredes V e L paralelas entre si ou ligeiramente

convergentes para oclusal;
¢Paredes M e D paralelas entre si;
¢Remoção do esmalte sem suporte;
¢Ângulos internos arredondados;
¢Ângulo cavossuperficial o mais próximo possível

dos 90º;
¢Espessura de pelo menos 1,5 mm do material.













CLASSE II – CAIXA PROXIMAL

¢Paredes vestibular e lingual/palatal da
caixa proximal devem convergir
levemente para oclusal;

¢Ângulos gengivovestibular e
gengivolingual/palatal são arredondados;

¢Margens de esmalte devidamente
acabadas;

¢Ângulo cavossuperficial próximo dos 90º.







EXERCÍCIOS







¢ O que são ângulos diedros? Cite 03.
¢ O que são ângulos triedros? Cite 03.
¢ De acordo com Black, cada área envolvida pela

cárie determina uma classe. Cite e explique cada
uma delas.

¢ O que é cárie? Cite 04 fatores determinantes para
ocorrer a doença.

¢ Em uma cavidade cariada, pode haver dentina
afetada e infectada. Diferencie.

¢ Quais são as características finais de um preparo
cavitário Classe I para amálgama?
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