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Os casos que necessitam de reabilitação com protocolo inferior de implantes dentários têm 
crescido significativamente. Os implantes osseointegrados estão sendo progressivamente 
utilizados para tratamento de pacientes com ausência total ou parcial de dentes devido aos 
benefícios relacionados à saúde, função mastigatória e estética. Por ser um procedimento de 
alta complexidade o estudo traz como problema: como reabilitar um paciente desdentado com 
reabsorção óssea alveolar avançada levando a exposição do nervo alveolar inferior? Nesse 
sentido, a pesquisa tem como objetivo: descrever um caso clínico sobre a reabilitação dentária 
de paciente com exposição do nervo alveolar inferior/ posterior com protocolo sobre implante.  
O estudo será um relato de caso clínico conduzido em um consultório odontológico na cidade 
de Santo Antônio de Jesus com um paciente que apresenta exposição do nervo alveolar 
inferior em região posterior e alça anterior do referido nervo. Paciente procurou atendimento 
no consultório odontológico, com a finalidade de melhorar a eficiência mastigatória e falta de 
estética, em função de ser portador de uma prótese total convencional. Por meio da análise de 
uma tomografia, verificou-se a exposição do nervo alveolar inferior, o que foi complementado 
pela análise clínica. A reabilitação será feita com implantes do tipo protocolo de Bränemark 
na técnica convencional, com implante imediato que é uma alternativa eficaz, onde o 
planejamento prévio e adequado permite a realização de tratamento estético e funcional de 
maneira satisfatória.  O estudo é relevante, pois vai possibilitar para a comunidade acadêmica 
essencialmente para os profissionais que não executaram a técnica e para os pacientes que tem 
a exposição do nervo alveolar inferior e não consegue mais usar prótese, uma vez que, 
quadros deste grau de reabsorção óssea, são incomuns na clínica diária. 
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