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Resumo
Introdução – Avaliou-se por meio de um estudo transversal, as alterações que podem ocorrer

nas distâncias intercaninas e intermolares, comprimento total (altura total do arco) e segmento
anterior do arco dentário decíduo. Material e Métodos – Foram utilizados modelos de gesso de
40 crianças, na faixa etária de 3 a 5 anos, sendo 10 gênero feminino e 10 gênero masculino com
arco do tipo I de Baume e 10, de cada gênero, com arco do tipo II de Baume. Resultados – Os
resultados mostraram que só houve diferença estatisticamente significante para o fator principal,
tipo de arco, quando as grandezas em estudo foram a distância intercanina (p<0,05) e a distân-
cia intermolar (p < 0,05), sendo que indivíduos com arco tipo II apresentam valores menores do
que aqueles com arco tipo I. Nenhuma das interações foi significante. Conclusões – Pôde-se
concluir que: 1 – O gênero não tem influência nas características dos arcos decíduos como:
arco do tipo I e II de Baume, distância intercanina, intermolar, altura total do arco e altura do seg-
mento anterior; 2 – Houve diferença estatisticamente significante para o fator principal, tipo de
arco, quando as grandezas em estudo foram a distância intercanina e a distância intermolar,
sendo que indivíduos com arco tipo II apresentaram valores menores do que aqueles com arco
tipo I; 3 – As distâncias intercaninas do arco tipo II de Baume são estatisticamente menores, po-
dendo-se então concluir uma tendência à atresia desse tipo de arco. 4 – Apesar de se ter obser-
vado uma tendência de atresia nos arcos do tipo II de Baume, ainda há necessidade de estudos
para melhor averiguação dessas tendências.
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Abstract
Introduction – It was realized a transversal study the alteration that can occur on the

intercanine and intermolar width, the total arch length, the arch height and the anterior segment
of deciduous arch. Material and Methods – This study employed cast stone models of 40 children
aged 3-5 years with 10 female and 10 male of type I Baume dental arch and 10 female and 10
male of type II Baume dental arch. Results – There was significant difference for the principal
factor, arch type, when the greatness in the study was the intercanine distance (p<0,05) and
intermolar distance (p<0,05), so that type II arches exhibited smaller values than type I arches.
No interaction was significant. Conclusion – The results showed that: 1 – gender has no influence
in the characteristics of deciduous dental archs, such as types I and II Baume dental archs,
intercanine and intermolar width, the total arch height and the height of anterior segment; 2 –
there was statistically significant to the principal factor, the arch type, when the objects in study
were the intercanine and intermolar width, and so individuals with type II Baume dental arch
showed low values than those with type I; 3 – intercanine distances of type II Baume dental arch
were statistically lower, so it can be concluded that there was a tendency of a narrower dental
arch; 4 – even though was observed a tendency of narrower dental arch, further more studies are
requisite to improve these tendencies.
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Introdução

A erupção dos dentes decíduos na cavidade bucal
da criança inicia-se, normalmente, por volta do sexto
mês de vida. O padrão dos hábitos, estabelecido na pri-
meira infância, representa os valores e cuidados que a
criança e o núcleo familiar adquirem para a vida em re-
lação à saúde bucal em geral. Assim sendo, as orienta-
ções educativas e a adoção de hábitos saudáveis pos-
suem papel fundamental na saúde do paciente.

O odontopediatra deve considerar o exame dos den-
tes, dos tecidos moles e periodontais, bem como avaliar
a saúde e a ocorrência de alterações patológicas de
etiologia local ou sistêmica, que deverão ser tratadas e
controladas.

A prevenção, por exemplo, eliminando-se o hábito
prolongado de sucção não nutritiva, pode evitar proble-
mas oclusais. Da mesma forma a prevenção da doença
cárie, ou seu controle, pode evitar sérias complicações
ao paciente como dor, perda prematura de dentes decí-
duos e alterações no perímetro do arco dentário.

A integridade da dentadura decídua é de suma im-
portância para o desenvolvimento da dentadura perma-
nente. Para a prevenção de problemas, é necessário o
conhecimento dos padrões de normalidade e vários au-
tores têm estudado as características da dentadura
decídua.

Em 1950, Baume4, em um estudo de 30 crianças na
idade de 3 a 5 anos e meio, classificou os arcos decí-
duos em tipo I e II, de acordo com a presença ou au-
sência de espaços generalizados superiores e inferio-
res, respectivamente, afirmando que estes espaços são
congênitos e não se devem a um posterior crescimento
e desenvolvimento.

Autores como Lewis e Lehman17 (1929), Chapman7

(1935), Clinch8 (1951), Gianelly13 (1972) também afirma-
ram que há espaços entre os dentes anteriores na den-
tição decídua.

Esses espaços são necessários para atenuar o api-
nhamento dos incisivos permanentes no momento de
suas erupções, uma vez que possuem tamanho maior
que os decíduos, fato mostrado por Friel12 (1927),
Clinch8 (1951) e Moorrees19 (1958).

A distância intercanina aumenta com a erupção,
para ajudar no posicionamento dos dentes, segundo
Friel12 (1927), Goldstein e Stanton14 (1935), Clinch8

(1951), Barrow e White 3 (1952), Burson 6 (1952),
Moorrees19 (1958), Sillman26 (1964), Moorrees e Reed20

(1965), Gianelly13 (1972) e Albejante1 (1975). Usberti et
al.27 (1985) relataram que, com a idade, a distância
intercanina diminui levemente, sendo que esta
diminuição é mais acentuada nos indivíduos portadores
do arco tipo II.

É importante conhecer as modificações que sofrem
os arcos dentários, com o objetivo de se fazer uma
prevenção precoce de maloclusão. Por isso, a
importância do estudo transversal das distâncias
intercaninas e intermolares e alturas total do arco e do
segmento anterior em ambos maxilares, em arcos tipo
I e II de Baume, de acordo com o gênero e faixa etária

de 3 a 5 anos, período cuja estabilidade dos arcos
decíduos foi comprovada por Clinch8 (1951), deve ser
ressaltada.

Baume4 (1950) fez um estudo com 30 crianças entre
4 e 6 anos para determinar as mudanças no desenvolvi-
mento dos arcos dentários decíduos. Concluiu que, na
medida da largura transversal, em 24 casos (80%) não
houve mudança na distância intercanina; 5 casos reve-
laram um aumento de 0,05m e um caso de 1,00 mm du-
rante o mesmo período. Em 83%, a distância entre os
molares decíduos não foi alterada. A largura entre os
caninos inferiores permaneceu sem alteração em 26 ca-
sos (86%) e o mesmo aconteceu com a distância inter-
canina aos 5,5 anos. Não houve aumento nos espaços
interdentais naqueles arcos que tinham os dentes sepa-
rados e nenhum novo espaço se desenvolveu nos arcos
que não tinham espaços.

Sillman25 (1953) fez uma avaliação das mudanças
bucais da oclusão dentária desde o nascimento até a
completa dentição permanente, para a longitude e lar-
gura destes, em ambos os arcos. Segundo o autor, o
aumento da largura anterior foi de 1,56 mm para o arco
superior e, de 1,63 mm para o arco inferior e o aumento
da largura intermolar foi de 1,9 mm para o arco superior
e, de 1,4 mm para o arco inferior.

Albejante1 (1975) estudou transversalmente os as-
pectos morfológicos e possíveis alterações
dimensionais que ocorrem em arcos decíduos em
crianças de 3 a 6 anos do município de Campinas,
Estado de São Paulo, Brasil, observando o perímetro
ântero-posterior, largura intercanina e intermolar. A
amostra foi constituída de 74 crianças leucodermas,
divididas em três grupos (grupo 1 – 22 crianças de 3 a
4 anos, grupo 2 – 30 crianças de 4 a 5 anos e grupo 3
– 22 crianças de 5 a 6 anos) e de acordo com o
gênero. Obteve como resultados que, na largura
intercanina a média no sexo masculino foi de 23,06 mm
para o arco superior e, de 18,69 mm para o inferior. No
gênero feminino, o arco superior teve uma média de
22,45 mm e o inferior de 18,33 mm. O gênero mas-
culino, em geral, foi portador de uma largura interca-
nina maior, porém, na idade dos 5 a 6 anos, o gênero
feminino apresentou a largura intercanina do arco infe-
rior maior. A distância intercanina superior foi maior
que a inferior, em média 4,37 mm no gênero masculino
e 4,11 mm no feminino; na maxila, o arco tipo I foi, em
média, 1,63 mm mais largo que o tipo II e, na
mandíbula cerca de 1,29 mm. A média da distância
intermolar para o gênero masculino foi de 30,16 mm e
na mandíbula de 28,11 mm e, no feminino, na maxila, a
média foi de 29,17 mm e na mandíbula de 27,52 mm. O
arco dentário masculino foi maior que o feminino. A
largura intermolar da maxila foi maior que a da
mandíbula, numa média de 2,14 mm no gênero
masculino e 1,65 mm no feminino.

Bozola5, em 1981, comparou os diâmetros mésio-
distais dos dentes decíduos anteriores entre os arcos
tipo I e II de Baume em 60 crianças entre 3 e 5 anos
de idade. Os dentes superiores anteriores do arco tipo
II apresentaram uma maior distância mésio-distal
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quando comparados com as do arco tipo I, diferença
esta que não foi estatisticamente significante para os
caninos decíduos superiores no gênero masculino e
para os caninos superiores direitos no sexo feminino.
Quanto aos dentes anteriores inferiores, os do arco
tipo II também foram maiores que os do tipo I, sem
significância estatística para o canino decíduo inferior
esquerdo no sexo masculino e canino decíduo inferior
direito no feminino.

Seguindo esta mesma linha, Vasques28 (1981) rea-
lizou a comparação entre as distâncias mésio-distais
dos molares decíduos entre os arcos tipo I e II de
Baume em crianças na faixa etária de 3 a 5 anos. Cons-
tatou que os molares decíduos, em ambos os gêneros e
lados, eram maiores no arco tipo II e o gênero masculi-
no foi o que sempre apresentou o maior tamanho mésio-
distal, independentemente do lado e arco.

Munõz Lara et al.21 (1985), analisando o perímetro dos
arcos decíduos tipos I e II de Baume de 40 crianças
portadoras de oclusão normal, concluíram que os perí-
metros do mesmo tipo de arco, tanto superior como
inferior, não apresentaram diferenças estatisticamente
significantes entre os gêneros.

Coloma et al.10 (1985) fizeram um estudo comparativo
das distâncias intercaninas e intermolares em arcos tipo
I e II de Baume de 40 crianças brasileiras, caucasóides,
na faixa etária de 3 a 5 anos, e obtiveram como resulta-
dos estatisticamente significantes: 1 – menor distância
intercanina no arco do tipo II; 2 – não houve diferença
na distância intermolar entre arcos tipos I e II.

Estudando a correlação entre o espaçamento
anterior na dentição decídua e o apinhamento ântero-
inferior na dentição permanente jovem, Rossato e
Martins23 (1994), entre outras considerações, afirmaram
que: a presença do espaçamento anterior ocorreu em
77% dos casos estudados nesse trabalho e que esses
espaçamentos anteriores contribuíram para que 50%
desses casos não apresentassem apinhamento ântero-
inferior na dentadura permanente, 40% exibissem
apinhamento moderado e somente 10% apinhamento
severo; a ausência de espaçamento anterior ocorreu
em 18% do total dos casos estudados, mas não
impediu que 22% desses casos apresentassem um
correto al inhamento dos dentes anteriores
permanentes, propiciando, no entanto, que 78%
apresentassem apinhamento, 50% apinhamento mo-
derado e 28% apinhamento severo.

Dinelli11 (2002) acompanhou as mudanças dimensio-
nais nos arcos dentários em crianças entre 3 e 6 anos.
Baseado em seus resultados observou, entre outras
conclusões, que: as dimensões transversais não sofre-
ram aumento significativo na dentição decídua, enquan-
to o perímetro, o comprimento e os espaços primatas
permaneceram constantes; os comprimentos dos arcos
não diferem nos arcos tipo I ou II de Baume; os diâme-
tros dos arcos decíduos do tipo I de Baume são maio-
res do que os do tipo II; não ocorreram diferenças signi-
ficativas nas mensurações do perímetro, comprimento e
espaços primatas com relação ao gênero.

Barcelos2 (2005) enfatizou, num estudo a partir de

uma amostra obtida em Cuba, a importância da análise
de Carrea, sua validade e sua aplicabilidade para cons-
tatar a normalidade das características oclusais da den-
tição decídua, inclusive as distâncias intercanina e
intermolar.

O propósito deste trabalho foi realizar, em modelos
de gesso de crianças, na faixa etária de 3 a 5 anos de
idade, as medidas das distâncias intercaninas e inter-
molares e a altura total do arco e do segmento
anterior, em arcos decíduos e correlacioná-las em
arcos do tipo I e II de Baume, dos gêneros masculino
e feminino.

Material e Métodos

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa,
com protocolo nº 34/03 CEP/ICS/UNIP (2003), a
amostra foi selecionada, constituindo-se de modelos de
estudo, de arcos dentários decíduos superiores e
inferiores, obtidos de crianças na faixa etária de 3 a 5
anos, com oclusão clinicamente normal, com a
finalidade de elaboração de plano de tratamento na
Clínica Infantil (Disciplinas de Odontopediatria e
Ortodontia) da Faculdade de Odontologia da
Universidade Paulista-SP.

A amostra foi dividida em: 10 modelos do gênero fe-
minino e 10 do masculino com arcos do tipo I de Baume
e 10 do gênero feminino e 10 do masculino com arcos
do tipo II.

Utilizando uma ponta grafite, foram marcados pontos
de referência em cada modelo de gesso de ambos ar-
cos, das distâncias intercanina e intermolar; da altura
do arco decíduo e da altura do segmento anterior do ar-
co decíduo para, posteriormente, efetuar as medidas
com um paquímetro digital eletrônico Digimess® (Figura
1) com precisão 0,01 mm/0,0005", calibrado constante-
mente na zeragem do instrumento.

Figura 1. Paquímetro digital

Para a distância intercanina, os pontos selecionados
para as medições foram as pontas das cúspides ou os
pontos médios das facetas de desgaste dos caninos
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superiores e inferiores em cada lado do arco dentário
(Figura 2), em ambos os maxilares3,16.

A distância intermolar foi feita marcando-se as pontas
das cúspides disto-vestibulares dos segundos molares
decíduos, em cada lado do arco dentário (Figura 3), em
ambos os maxilares3,16.

Para a altura total do arco foi marcado, com uma pon-
ta de grafite, um ponto médio entre os incisivos centrais
correspondendo à face incisal e posicionada uma ré-
gua, distalmente aos segundos molares decíduos, ser-
vindo de base desse conjunto. Foi feita a medida da al-
tura do arco, da base dos segundos molares decíduos
até o ponto incisivo, por meio de um paquímetro de pre-
cisão (Figura 4).

Para a altura do segmento anterior, o esquadro foi po-
sicionado nas pontas das cúspides ou nas facetas de
desgastes dos caninos direito e esquerdo, superior e in-
ferior, efetuando-se assim, o mesmo procedimento de
medição (Figura 5).

Todas as características e medidas descritas foram
anotadas numa ficha de registro e posteriormente foram

colocadas em tabelas e submetidas a testes estatísticos
para determinar a média e o desvio padrão dos fatores
principais (gênero e tipo de arco) e indicação de signifi-
cância para as distâncias intercanina e intermolar, altura
total do arco e altura do segmento anterior, em ambos
os maxilares.

Resultados

Os dados das medidas superiores e inferiores das
distâncias intercanina e intermolar, altura total do arco
e do segmento anterior foram submetidos à Análise de
Variância (ANOVA), fei ta para cada uma das
grandezas avaliadas em função do gênero e tipo de
arco dos modelos da amostra. As Tabelas 1 a 4
apresentam a média e o desvio padrão para os fatores
principais e interações, com indicação de
significância.

Os resultados mostraram que só houve diferença es-
tatisticamente significante para o fator principal, tipo de
arco, quando as grandezas em estudo foram a distân-
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Figura 2. Distância intercanina

Figura 3. Distância intermolar

Figura 4. Altura total do arco

Figura 5. Altura do segmento anterior
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Tabela 1. Média (± desvio padrão) dos fatores principais (sexo e tipo de arco) e indicação de significância para as distâncias in-
tercanina e intermolar nos arcos inferior e superior (valores expressos em mm)

SexoDistância Arco masculino feminino Significância (%)

Superior 30,06 (± 1,95) 30,04 (± 1,65) n.s.
Inferior 23,96 (± 1,37) 23,46 (± 1,41) n.s.

Intercanina Tipo
I II

Superior 30,67 (± 1,70) 29,44 (± 1,69) 3
Inferior 24,19 (± 1,26) 23,24 (± 1,39) 3

Sexo
masculino feminino Significância (%)

Superior 45,64 (± 2,54) 45,45 (± 2,25) n.s.
Inferior 41,80 (± 2,26) 41,07 (± 1,81) n.s.

Intermolar Tipo
I II

Superior 46,41 (± 2,17) 44,67 (± 2,29) 2
Inferior 42,07 (± 1,97) 40,80 (± 1,98) 2

Tabela 3. Média (± desvio padrão) dos fatores principais (sexo e tipo de arco) e indicação de significância para as alturas, total
do arco e do segmento anterior, nos arcos inferiores e superior (valores expressos em mm)

SexoDistância Arco masculino feminino Significância (%)

Superior 29,24 (± 1,22) 28,58 (± 1,95) n.s.
Inferior 25,57 (± 1,40) 25,63 (± 1,77) n.s.

Total Tipo
I II

Superior 29,24 (± 1,86) 28,58 (± 1,35) 3
Inferior 26,09 (± 1,55) 25,12 (± 1,48) 3

Sexo
masculino feminino Significância (%)

Superior 12,25 (± 0,76) 11,77 (± 1,29) n.s.
Inferior 8,33 (± 0,83) 8,50 (± 0,91) n.s.

Segmento Tipo
anterior I II

Superior 12,33 (± 1,18) 11,70 (± 0,87) n.s.
Inferior 8,64 (± 0,95) 8,18 (± 0,72) n.s.

Tabela 2. Média (± desvio padrão) correspondente à interação sexo x tipo e indicação de significância para as distâncias inter-
canina e intermolar nos arcos inferior e superior (valores expressos em mm)

SexoDistância Arco Tipo masculino feminino Significância (%)

Superior
I 30,85 (± 1,65) 30,49 (± 1,81)

n.s.II 29,28 (± 1,98) 29,60 (± 1,43)Intercanina I 24,35 (± 1,39) 24,02 (± 1,16)Inferior
II 23,57 (± 1,29) 22,91 (± 1,47)

n.s.

Superior
I 46,90 (± 2,18) 45,92 (± 2,16)

n.s.II 44,37 (± 2,31) 44,98 (± 2,35)Intermolar I 42,64 (± 1,99) 41,50 (± 1,86)Inferior
II 40,96 (± 2,28) 40,64 (± 1,73)

n.s.



cia intercanina (p < 0,05) e a distância intermolar
(p < 0,05), sendo que indivíduos com arco tipo II apre-
sentam valores menores do que aqueles com arco tipo
I. Nenhuma das interações foi significante.

Discussão

A observação da forma dos arcos dentários no perío-
do pós-natal é fundamental, uma vez que pode ocorrer
um grande número de alterações relacionadas com o
desenvolvimento da face. Porém, devido à dificuldade
no manejo da criança nesta faixa etária e ao seu pouco
acesso ao atendimento odontológico, este grupo etário
torna-se pouco explorado15,24.

A forma dos arcos dentários é fortemente influenciada
pelas funções bucais e pelo crescimento vertical dos
processos alveolares, em resposta ao estímulo da erup-
ção dos dentes. Portanto, no que diz respeito à oclusão
na dentição decídua, os fatores funcionais são conside-
rados relevantes na etiologia das más oclusões em pa-
cientes saudáveis.

A relação horizontal e vertical entre os arcos dentá-
rios pode ser influenciada pelos comportamentos cultu-
rais como hábitos alimentares (aleitamento natural e arti-
ficial) e hábitos bucais não-nutritivos (uso prolongado
de sucção de chupeta e dedo).

A forma dos arcos dentários, a sobressaliência e a
sobremordida são medidas importantes para a avalia-
ção da oclusão na dentição decídua em evolução. A
sua observação é necessária na prevenção dos desvios
oclusais que podem levar ao surgimento de maloclu-
sões em idades bastante jovens.

Quando se observa, nos resultados deste trabalho, as
diferenças entre os arcos do tipo I e II de Baume, as
distâncias intercaninas, em grandezas numéricas, são
sempre maiores no arco do tipo I, tanto na arcada supe-
rior como na inferior, coincidindo com o resultado de
Coloma et al.10 (1985).

Associando esses resultados, confirma-se que, o ar-
co dentário decíduo do tipo II de Baume, possui distân-
cia intercanina menor que o arco de tipo I, o que faz
concluir que, o arco do tipo II tem uma tendência de
atresia na sua região anterior22.

Observa-se na Tabela 1 que a média das medidas in-

tercaninas quando observado somente o gênero foi
sempre maior no masculino e sempre menor no gênero
feminino. Nota-se, porém, que apesar da grandeza nu-
mérica ser menor, essa diferença não foi estatisticamen-
te significante.

Os valores das medidas nas arcadas superiores fo-
ram maiores estatisticamente que nas arcadas inferio-
res, em concordância com Chapman7 (1935) e Albe-
jante1 (1975).

As distâncias intermolares, quando comparadas entre
os indivíduos do gênero masculino e feminino, não
apresentaram diferenças numéricas estatisticamente
significantes, mostrando que são praticamente iguais
entre os gêneros, sendo contrário aos resultados de Co-
loma et al.10 (1985).

Na comparação dos tipos de arcos de Baume, neste
trabalho, as distâncias intermolares apresentaram di-
ferenças estatisticamente significantes, sendo maiores
nos arcos do tipo I.

Quando se observa a altura total dos arcos decíduos,
no arco superior masculino nota-se uma média de
29,24 mm e no feminino, 28,58 mm, sendo essa diferen-
ça não significante estatisticamente. O mesmo raciocí-
nio aplica-se para o arco inferior, que não apresenta di-
ferença estatisticamente significante entre os gêneros,
mas grandezas numéricas tanto no arco superior como
no inferior.

Quando comparada a relação entre os tipos de ar-
cos, observou-se que, no arco superior, as distâncias
da altura total do arco foram praticamente iguais, tanto
no arco superior como no inferior, não havendo diferen-
ça estatisticamente significante.

No segmento anterior, observa-se que não houve di-
ferença estatisticamente significante entre os gêneros,
tanto no arco superior como no inferior. Porém, em
grandezas numéricas os dados deste estudo coincidem
com os trabalhos de Cohen9 (1940), Meredith e Hopp18

(1956) e Moorrees20 (1965) que verificaram que, na
região de caninos decíduos, o arco dentário é mais
largo no gênero masculino do que no feminino.

Na Tabela 2, que apresenta os fatores tipo de arco e
gênero, verifica-se que não houve diferença estatistica-
mente significante, ou seja, as interações que ocorrem
com as distâncias intercaninas e intermolares, indepen-
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Tabela 4. Média (± desvio padrão) correspondente à interação sexo x tipo e indicação de significância para as alturas, total do
arco e do segmento anterior, nos arcos inferior e superior (valores expressos em mm)

SexoDistância Arco Tipo masculino feminino Significância (%)

Superior
I 29,47 (± 1,39) 29,02 (± 2,30)

n.s.
II 29,02 (± 1,05) 28,15 (± 1,52)

Total I 26,16 (± 1,55) 26,01 (± 1,63)
Inferior

II 24,99 (± 0,99) 25,24 (± 1,90)
n.s.

Superior
I 12,51 (± 0,86) 12,15 (± 1,46)

n.s.
Segmento II 12,00 (± 0,59) 11,40 (± 1,03)

anterior I 8,47 (± 0,97) 8,82 (± 0,95)
Inferior

II 8,19 (± 0,69) 8,17 (± 0,79)
n.s.



dem do gênero, sendo fenômenos de crescimento e
principalmente desenvolvimento. A Tabela 4 mostra essa
interação com altura total do arco e altura do segmento
anterior, e há o mesmo raciocínio, ou seja, o gênero não
influi em nenhuma característica do arco decíduo, porém
os valores no gênero masculino foram maiores que no
feminino.

Conclusões

De acordo com resultados obtidos, pôde-se concluir
que:

1. O gênero não tem influência nas características
dos arcos decíduos como: arco do tipo I e II de Baume,

distância intercanina, intermolar, altura total do arco e
altura do segmento anterior.

2. Só houve diferença estatisticamente significante
para o fator principal, tipo de arco, quando as grande-
zas em estudo foram a distância intercanina e a distân-
cia intermolar, sendo que indivíduos com arco tipo II
apresentaram valores menores do que aqueles com
arco tipo I.

3. As distâncias intercaninas do arco tipo II de Baume
são estatisticamente menores, podendo-se então con-
cluir uma tendência à atresia do arco.

4. Apesar de se encontrar uma tendência de atresia
de arco, ainda há necessidade de estudos para melhor
averiguação dessas tendências.
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