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O objetivo deste trabalho é verificar as características do tecido conjuntivo que 

forma o ligamento periodontal, em ratos que foram submetidos à terapia com 
zoledronato endovenoso, sem a execução de procedimento cirúrgico prévio. Foram 
utilizados 20 ratos albinos Wistar machos distribuídos em 2 grupos, com 5 animais por 
grupo, e 2 tempos de análise: 14 dias e 28 dias: Grupo 1– Controle, animais tratados 
com soro fisiológico 0,9% via endovenosa (EV); Grupo 2 - tratados com ácido 
zoledrônico EV. Após 14 e 28 dias do início da administração do medicamento todos os 
animais foram eutanasiados. A mandíbula foi processada histologicamente e cortes 
semi-seriados foram feitos longitudinalmente ao longo eixo do alvéolo dentário do 
incisivo. Foram realizadas análises morfométricas e morfológicas do padrão das fibras 
periodontais, vascularização, presença e quantificação de infiltrado inflamatório e 
largura do espaço periodontal. Os resultados sugerem que, o efeito citotóxico do acido 
zoledrônico, via endovenosa, numa dose de 0,035 mg/Kg, no ligamento periodontal, 
pode diminuir o infiltrado inflamatório, bem como a atividade metabólica dos 
fibroblastos,  em relação  as fibras colágenas, consequentemente diminuindo o espaço 
periodontal, o que pode interferir na saúde do mesmo. 
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