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BLACK G. V. Operative Destistry. Chicago: Medique Dental, 1908

Cavidade Natural: Áreas suscetíveis à cáries.

• Cavidades de superfícies e fissuras.

• Cavidades de superfícies lisas.

Cavidade Terapêutica ou Artificial: 

Preparos cavitários.



Cicatrículas e fissuras

Suscetibilidade à carie.



Superfície lisa

Imunidade relativa à carie.



Cavidade Natural



Cavidade Terapêutica ou Artificial



Cavidade Terapêutica ou Artificial 



“Preparo cavitário, sob o ponto de vista terapêutico, é o 

tratamento biomecânico da cárie e de outras lesões dos tecidos 

duros do dente, a fim de que as estruturas remanescentes possam 

receber uma restauração que as proteja, que seja resistente e que 

previna a reincidência de cárie.” 

MONDELLI, J. et al. Procedimentos pré-clínicos. São Paulo: Editorial 

Premier, 1998. p. 260. 



Classificação de Black

 Agrupamento de cavidades por características semelhantes. 

•Classe I

 Considerou a localização das cavidades.

•Classe IV •Classe V

•Classe III•Classe II



Classificação de Black

• Lesões de cárie ou cavidades 

localizadas em áreas de má 

coalescência de esmalte. 

•Classe I



Cicatrículas e fissuras



•Classe I



Cárie de fissura



Classificação de Black

• Lesões de cárie ou cavidades 

localizadas nas faces proximais      

de pré-molares e molares 

superiores e/ou inferiores. 

•Classe II



•Classe II

Mesial e/ou Distal

Podendo ou não abranger também a face oclusal.



Classificação de Black

• Lesões de cárie ou cavidades 

localizadas nas regiões proximais  de 

incisivos e caninos, superiores e 

inferiores, SEM ENVOLVIMENTO 

DA BORDA INCISAL.

•Classe III



•Classe III



Classificação de Black

• Lesões de cárie ou cavidades 

localizadas nas regiões proximais  de 

incisivos e caninos, superiores e 

inferiores, COM ENVOLVIMENTO 

DA BORDA INCISAL.

•Classe IV



•Classe IV



Classificação de Black

• Lesões de cárie ou cavidades 

localizadas no terço cervical das 

faces vestibular e lingual

(palatina) de todos os dentes.

•Classe V



•Classe V



Cavidades modernas

• Lesões de cárie ou cavidades 

localizadas nas bordas incisais dos 

dentes anteriores e/ou pontas de 

cúspides de dentes posteriores.

•Classe VI de Howard e Simon



•Classe VI de Howard e Simon



Cavidades modernas

• Cicatrículas e fissuras incipientes 

(de pontos) na face vestibular de 

dentes anteriores. 

•Classe I de Sockwell



•Classe I de Sockwell



Classificação de Black



Consultório dental de Black
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