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RESUMO
Introdução: Este estudo avalia as prevalências dos relacionamentos entre os arcos dentários decíduos, nos 
planos sagital, vertical e transversal, em nipo-brasileiros de sete cidades do Estado de São Paulo. Métodos: A 
amostra consistiu de 310 crianças de 2 a 6 anos de idade, de 19 escolas do estado de São Paulo. Três cirur-
giões-dentistas calibrados realizaram os exames clínicos, em máxima intercuspidação habitual. Os dados 
foram submetidos à análise estatística descritiva e o dimorfismo sexual foi avaliado por meio do teste Qui-
Quadrado (p < 0,05). Resultados: As prevalências dos relacionamentos entre os segundos molares decíduos 
foram de: 47,42% para o degrau mesial; 41,29% para o plano terminal reto e 5,48% para o degrau distal. 
Em relação aos caninos, verificou-se Classe 1 em 77,42%, com freqüências equivalentes a 6,77% para as 
Classes 2 e 3. Para o trespasse horizontal interincisivos, observou-se 71,29% com normalidade; 14,19%, 
aumentado; 7,42%, negativo (mordida cruzada anterior) e 7,10%, nulo. Quanto ao trespasse vertical in-
terincisivos, 60% das crianças exibiram relacionamento normal; 27,10%, aumentado; 4,51%, negativo 
(mordida aberta anterior) e 8,39%, nulo. Apenas 5,48% das crianças revelaram mordida cruzada posterior, 
sendo 0,64% bilateral; 2,26% unilateral verdadeira e 2,58% unilateral com desvio funcional da mandí-
bula. Conclusões:  A maioria das crianças nipo-brasileiras apresentou relacionamentos oclusais satisfatórios 
na dentadura decídua, merecendo atenção uma tendência para o desenvolvimento da má oclusão de Classe 
III. Os dados apresentados nesta pesquisa podem contribuir para o conhecimento das necessidades orto-
dônticas deste importante grupo étnico que compõe a população brasileira, auxiliando no estabelecimento 
de políticas públicas que visem à Ortodontia Preventiva.
DESCRITORES: Maloclusão - Epidemiologia - Ortodontia.

ABSTRACT
Introduction: This study assess the prevalences prevalences of the relationships between the deciduous 
dental arches in the sagittal, vertical and transversal planes, in Japanese-Brazilians, from seven cities os São 
Paulo State. Methods: The sample consisted of 310 children aged from 2 to 6 years, attending 19 schools 
in the state of São Paulo. Three calibrated dentists performed the clinical examinations, with the children 
biting in maximal intercuspation. Data were submitted to descriptive statistics and sexual dimorphism was 
analyzed using Chi-Square test (p < 0.05). Results: The prevalences of the deciduous second molars terminal 
relationships were: 47.42% for mesial step, 41.29% for flush and 5.48% for distal step. With respect to the 
canines, Class 1 was found in 77.42%, as well as equal frequencies of 6.77% for Classes 2 and 3. Concern-
ing overjet, it was normal in 71.29%; increased in 14.19%; negative (anterior crossbite) in 7.42% and null 
in 7.10%. For overbite, 60% had a normal relationship; 27.10%, increased; 4.51%, negative (anterior open 
bite) and 8.39%, null. Only 5.48% of the children had posterior crossbites; 0.64% were bilateral; 2.26%, 
unilateral and 2.58% with functional deviations. Conclusions: Most Japanese-Brazilian children presented 
satisfactory occlusal relationships in the primary dentition. However, some attention should be given to the 
tendency towards the development of Class III malocclusion. The present study findings may represent a 
contribution to the knowledge about the orthodontic needs of this important ethnic group as a part of the 
Brazilian population, aiding in the establishment of public politics focused on Preventive Orthodontics.
DESCRIPTORS: Malocclusion - Epidemiology - Orthodontics.
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INTRODUÇÃO
Apesar da marcante miscigenação racial observada 

nos grupos populacionais brasileiros, o desenvolvimen-
to da oclusão pode variar de acordo com características 
étnico-culturais, uma vez que hábitos e costumes de uma 
cultura podem conduzir a padrões oclusais diferenciados, 
requerendo abordagens preventivas e terapêuticas distin-
tas (Infante8, 1975; Ito et al.10, 2008; Otuyemi et al.13, 
1997; Prado et al.14, 2007; Santos et al.16, 2007; Woon21, 
1988). Desse modo, o presente estudo tem como obje-
tivo avaliar as prevalências dos relacionamentos entre os 
arcos dentários decíduos, nos três planos do espaço, em 
crianças nipo-brasileiras. A relevância desta investigação 
científica torna-se mais evidente ao considerar-se que, no 
Estado de São Paulo, a população com ascendência ja-
ponesa congrega 76% deste grupamento étnico no total 
residente em território brasileiro (Freitas et al.7, 1991).

MÉTODOS
Este estudo foi desenvolvido em conformidade com 

os preceitos e as normas preconizadas pela Resolução 
196/96 do Conselho Nacional de Saúde, Ministério da 
Saúde – Brasil.

Para a realização desta pesquisa, foram examinadas 
310 crianças, sendo 154 do sexo masculino e 156 do 
feminino, de 2 a 6 anos de idade. As crianças apresen-
tavam-se saudáveis e regularmente matriculadas em 19 
escolas de educação infantil, públicas e particulares, di-
recionadas a nipo-brasileiros, em sete cidades do estado 
de São Paulo: Bastos, Botucatu, Ibiúna, Marília, Mogi 
das Cruzes, São Paulo e Suzano. As crianças da amostra 
nasceram no Brasil e apresentavam, no mínimo, 50% de 
ascendência japonesa direta, isto é, possuíam, pelo me-
nos, um dos pais, dois avós ou quatro bisavós, maternos 
ou paternos, nascidos no Japão. As informações referen-
tes ao nome, sexo, data de nascimento e ascendência das 
crianças foram coletadas a partir de fichas de identifica-
ção, preenchidas por seus pais.

Todas as crianças encontravam-se na fase da dentadu-
ra decídua completa e foram selecionadas apenas aquelas 
que não apresentavam quaisquer dos seguintes critérios 
de exclusão: (1) lesões de cárie ou restaurações que pu-
dessem acarretar alterações nos relacionamentos oclusais, 
(2) anomalias dentárias de forma, número, estrutura e 
erupção e (3) tratamento ortodôntico ou fonoaudioló-
gico prévio.

Mediante a autorização dos pais, que assinaram um 
termo de consentimento livre e esclarecido, procedeu-se 

ao exame clínico dos relacionamentos oclusais. Executou-
se a inspeção visual da oclusão com o auxílio de espátulas 
de madeira e réguas plásticas milimetradas descartáveis, 
no próprio ambiente escolar, com a criança comoda-
mente sentada e direcionada para uma fonte abundante 
de luz artificial, em posição de máxima intercuspidação 
habitual (MIH). As avaliações clínicas foram realizadas 
por três cirurgiões-dentistas previamente calibrados. Os 
critérios de classificação das relações oclusais, nos três 
planos do espaço, são apresentados em seqüência.

1. Plano sagital
1.1 Relacionamento entre as superfícies distais dos 

segundos molares decíduos (Baume2, 1950):
Plano terminal reto: as superfícies distais dos segun-

dos molares decíduos coincidem;
Degrau mesial: a superfície distal do segundo molar 

decíduo inferior encontra-se para mesial em relação à su-
perfície distal do segundo molar decíduo superior;

Degrau distal: a superfície distal do segundo molar 
decíduo inferior encontra-se deslocada para distal em 
relação à superfície distal do segundo molar decíduo su-
perior.

1.2 Relacionamento entre os caninos (Foster e Ha-
milton6, 1969):

Classe 1: a cúspide do canino decíduo superior en-
contra-se no mesmo plano da superfície distal do canino 
decíduo inferior;

Classe 2: a cúspide do canino decíduo superior situa-
se numa relação anterior à superfície distal do canino 
decíduo inferior;

Classe 3: a cúspide do canino decíduo superior apre-
senta-se numa relação posterior à superfície distal do ca-
nino decíduo inferior.

1.3 Trespasse horizontal interincisivos (Foster e Ha-
milton6, 1969):

Normal: a distância entre a superfície vestibular dos 
incisivos centrais decíduos inferiores e a borda incisal dos 
incisivos centrais decíduos superiores não excede 2mm;

Aumentado: o trespasse horizontal entre os incisivos é 
maior do que 2mm;

Nulo: a distância horizontal entre a superfície vesti-
bular dos incisivos centrais decíduos inferiores e a borda 
incisal dos incisivos centrais decíduos superiores é igual 
a zero;

Negativo (mordida cruzada anterior): os incisivos cen-
trais decíduos inferiores encontram-se em uma relação 
anterior aos incisivos centrais decíduos superiores.
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2. Plano vertical
O trespasse vertical interincisivos foi classificado em 

quatro categorias (Foster e Hamilton6, 1969):
Normal: as bordas incisais dos incisivos superiores 

recobrem, no máximo, um terço da coroa dos incisivos 
inferiores;

Aumentado (sobremordida profunda): as bordas inci-
sais dos incisivos superiores recobrem mais de um terço 
da face vestibular dos incisivos inferiores;

Nulo: a distância vertical entre as bordas incisais su-
periores e inferiores é igual a zero;

Negativo (mordida aberta anterior): as bordas incisais 
superiores e inferiores distanciam-se em direções opostas 
no sentido vertical, gerando falta de contato oclusal en-
tre estes dentes.

3. Plano transversal
Consideraram-se três tipos de mordidas cruzadas 

posteriores (Scavone-Junior et al.17, 2007):
Bilateral: relação transversal de oclusão invertida entre 

os dentes posteriores superiores e posteriores inferiores, 
ocorrendo simultaneamente nos dois hemi-arcos, geral-
mente exibindo coincidência das linhas médias entre os 
dois arcos dentários;

Unilateral verdadeira: relação transversal de oclusão 
invertida entre os dentes posteriores superiores e poste-
riores inferiores, observada apenas em um dos lados, à 

direita ou à esquerda, com as linhas médias superior e 
inferior geralmente coincidentes;

Unilateral com desvio funcional da mandíbula: nes-
ta condição, embora a mordida cruzada posterior seja 
unilateral em MIH, há interferências oclusais em relação 
cêntrica, gerando desvio funcional da mandíbula para o 
lado direito ou esquerdo. Geralmente, ocorre o desvio 
das linhas médias em MIH e coincidência em relação 
cêntrica.

Os dados coletados foram submetidos à análise esta-
tística descritiva, com distribuição de freqüências. Utili-
zou-se o teste Qui-Quadrado, ao nível de significância 
de 5%, com o objetivo de analisar um possível dimorfis-
mo sexual no que tange às prevalências dos diversos tipos 
de relacionamentos oclusais pesquisados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste estudo, não se observou dimorfismo sexual 

estatisticamente significante quanto às prevalências dos 
diversos tipos de relacionamentos anteroposteriores, si-
métricos e assimétricos, entre os segundos molares decí-
duos (Tabela 1).

O plano terminal reto foi diagnosticado em 41,29% 
da amostra. A mudança do plano terminal reto para o 
degrau mesial é desejável, para que o primeiro molar 
permanente erupcione em oclusão de Classe I de An-
gle. A persistência de um plano terminal reto conduz a 
uma oclusão cúspide-a-cúspide entre os primeiros mo-

Relacionamentos oclusais
Amostra Total

Prevalência Dimorfismo Sexual
n % χ2 p

Simétricos
Plano Terminal Reto 128 41,29 1,56 NS

Degrau Mesial 147 47,42 1,88 NS
Degrau Distal 17 5,48 3,15 NS

Subtotal 292 94,19
Assimétricos

Plano Terminal Reto / Degrau Mesial 13 4,19 0,68 NS
Plano Terminal Reto / Degrau Distal 4 1,29 0,99 NS

Degrau Mesial / Degrau Distal 1 0,32 0,99 NS
Subtotal 18 5,81

Total 310 100,00

Tabela 1 -  Distribuição da amostra de acordo com os relacionamentos anteroposteriores, simétricos e assimétricos, entre os planos distais 
dos segundos molares decíduos, bem como análise estatística do dimorfismo sexual, mediante o teste do Qui-Quadrado (χ2).

χ2 = 3,84     (p < 0,05)                                 NS = Não significante
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lares permanentes, que subseqüentemente poderá evo-
luir para um relacionamento de Classe I ou Classe II de 
Angle (Baume2, 1950; Moyers12, 1969). A prevalência 
do degrau mesial englobou 47,42% da amostra total. 
Embora trabalhos como os de Barbosa et al.1 (2000) e de 

Ferreira et al.5 (2001) também tenham constatado esse 
tipo de relacionamento como o mais prevalente, outros 
estudos apontaram uma maior prevalência para o pla-
no terminal reto (Baume2, 1950; Farsi e Salama4, 1996; 
Foster e Hamilton6, 1969; Prado et al.14, 2007; Otuyemi 
et al.13, 1997). Variações metodológicas e fatores étnicos 
podem ter exercido grande influência nesses valores.

Observou-se uma baixa prevalência do degrau distal 
(5,48%), sendo o valor próximo ao verificado no estudo 
de Isshiki et al.9 (1969), 4,8%. Prevalências superiores a 
essas são relatadas em outros estudos, variando de 8,11% 
até 42,10% (Barbosa et al.1, 2000; Baume2, 1950; Fos-
ter e Hamilton6, 1969; Prado et al.14, 2007). Convém 
salientar que a prevalência de relacionamentos assimé-
tricos entre os segundos molares decíduos foi bastante 
reduzida, o que está de acordo com os resultados de um 
outro estudo realizado na cidade de São Paulo, embora, 
as crianças avaliadas fossem leucodermas, faiodermas e 
melanodermas (Santos et al.16, 2007).

Com base na análise exposta na Tabela 2, constata-se 
que a relação de Classe 2 simétrica entre caninos decídu-
os exibiu dimorfismo sexual, sendo a prevalência signifi-
cantemente maior no sexo masculino (9,74%) em com-

paração ao feminino (3,84%). O relacionamento entre 
os caninos decíduos constitui um excelente dado auxiliar 
na classificação oclusal da dentadura decídua. Alguns au-
tores como Ravn15 (1975), Tschill et al.19 (1997) e Silva-
Filho et al.18 (2003) utilizaram em seus estudos somente 
a oclusão entre os caninos para a determinação das rela-
ções interarcos no plano sagital. A relação de Classe 1 foi 
a mais prevalente (77,42%), o que ratifica os trabalhos 
de Otuyemi et al.13 (1997) e Tschill et al.19 (1997), com 
índices de 73,3% e 74,5%, respectivamente. Prevalência 
mais alta, por volta de 85%, foi verificada na pesquisa 
de Farsi e Salama4 (1996); enquanto que os trabalhos de 
Foster e Hamilton6 (1969), Ravn15 (1975) e Ferreira et 
al.5 (2001) demonstraram prevalências de 40% a 60%.

A prevalência do relacionamento entre os caninos 
decíduos em Classe 2 foi consideravelmente baixa neste 
estudo (6,77%), se comparada a outras pesquisas com 
freqüências variando de 10,9% a 45% (Farsi e Salama4, 
1996; Foster e Hamilton6, 1969; Otuyemi et al.13, 1997; 
Ravn15, 1975; Silva-Filho et al.18, 2003; Tschill et al.19, 
1997). A prevalência de 6,77% para a relação de Classe 
3 foi superior àquelas verificadas nos trabalhos revisados, 
variando de 0,5% a 2,93% (Farsi e Salama4, 1996; Fos-
ter e Hamilton6, 1969; Otuyemi et al.13, 1997; Ravn15, 
1975; Silva-Filho et al.18, 2003; Tschill et al.19, 1997). 
Novamente, os casos com assimetrias foram pouco fre-
qüentes. Prevalências superiores são relatadas nos estu-
dos de Foster e Hamilton6 (1969) e Ravn15 (1975), 14% 

Relacionamentos entre caninos decíduos
Amostra Total

Prevalência Dimorfismo Sexual
n % χ2 p

Simétricos
Classe 1 240 77,42 0,04 NS
Classe 2 21 6,77 4,26 < 0,05
Classe 3 21 6,77 0,80 NS
Subtotal 282 90,97

Assimétricos
Classe 1 / Classe 2 14 4,52 0,06 NS
Classe 1 / Classe 3 14 4,52 2,61 NS
Classe 2 / Classe 3 0 0 0 NS

Subtotal 28 9,03
Total 310 100,00

Tabela 2 -  Distribuição da amostra de acordo com os relacionamentos anteroposteriores, simétricos e assimétricos, entre caninos decídu-
os, bem como análise estatística do dimorfismo sexual, mediante o teste do Qui-Quadrado (χ2).

χ2 = 3,84     (p < 0,05)                                 NS = Não significante
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e 17,3%, respectivamente.
No que se refere às prevalências do trespasse horizon-

tal interincisivos, não foi observado dimorfismo sexual 
significante (Tabela 3). As prevalências descritas para o 
trespasse horizontal interincisivos normal nos estudos de 
Farsi e Salama4 (1996), Otuyemi et al.13 (1997) e Tschill 
et al.19 (1997) assemelharam-se bastante ao resultado do 
presente estudo (71,29%). Por outro lado, os trabalhos 
de Foster e Hamilton6 (1969), Ravn15 (1975), Valente e 
Mussolino20 (1989) e Castro et al.3 (2002) registraram 
prevalências menores, variando de 25% a 57%. A preva-
lência do trespasse horizontal interincisivos aumentado 
apresentou-se relativamente pequena (14,19%) em rela-
ção ao estudo de Foster e Hamilton6 (1969), que regis-
trou 72%. Esclareça-se que a amostra avaliada por esses 
autores foi essencialmente composta por leucodermas. 
Uma explicação razoável para a baixa freqüência de tres-
passe horizontal interincisivos aumentado talvez resida 
no fator cultural, pois as mães orientais amamentam seus 
filhos durante longos períodos de tempo e não lhes ofer-
tam chupetas (Ito et al.10, 2008). Sabe-se que os hábitos 
de sucção não nutritivos estão diretamente associados a 
esse tipo de alteração oclusal (Santos et al.16, 2007).

Trespasse horizontal interincisivos decíduos
Amostra Total

Prevalência Dimorfismo  Sexual
n % χ2 p

Normal 221 71,29 0,20 NS
Aumentado 44 14,19 2,80 NS

Nulo 22 7,10 1,68 NS
Negativo 23 7,42 0,03 NS

Total 310 100,00

Tabela 3 -  Distribuição da amostra de acordo com o trespasse horizontal interincisivos decíduos, bem como análise do dimorfismo sexu-
al, mediante o teste do Qui-Quadrado (χ2)

O trespasse horizontal interincisivos nulo ocorreu em 
7,10%, situando-se em um nível superior aos resulta-
dos descritos por Foster e Hamilton6 (1969) e Valente e 
Mussolino20 (1989). Porém, revelou-se menos freqüente 
em relação aos 9,7% registrados no estudo de Otuyemi 
et al.13 (1997). Já o trespasse horizontal interincisivos ne-
gativo (mordida cruzada anterior) foi diagnosticado em 
7,42% da amostra total. Esse resultado corrobora os des-
critos nos estudos de Li11 (1991), que examinou crianças 
chinesas, e Otuyemi et al.13 (1997), que avaliaram crian-
ças nigerianas.

Não foi constatado dimorfismo sexual estatistica-
mente significante quanto às prevalências aferidas para 
o trespasse vertical interincisivos (Tabela 4). O trespasse 
vertical considerado normal esteve presente em 60% das 
crianças. Isshiki et al.9 (1969) obtiveram um resultado 
similar ao desta pesquisa (60,9%), apesar da amostra ter 
sido composta por modelos de gesso e 100% das crian-
ças, classificadas como xantodermas não miscigenadas. 
O trespasse vertical aumentado ocorreu em 27,10% da 
amostra total. Autores como Foster e Hamilton6 (1969) 
e Ravn15 (1975) obtiveram valores próximos aos deste es-
tudo, variando de 20 a 29%. Além disso, Baume2 (1950) 

χ2 = 3,84     (p < 0,05)                                 NS = Não significante

Trespasse vertical interincisivos
Amostra Total

  Prevalência Dimorfismo Sexual
n % χ2 p

Normal 186 60,00 3,11 NS
Aumentado 84 27,10 1,46 NS

Nulo 26 8,39 0,14 NS
Negativo 14 4,51 1,14 NS

Total 310 100,0

Tabela 4 -  Distribuição da amostra conforme o trespasse vertical interincisivos decíduos, bem como análise do dimorfismo sexual, 
mediante o teste do Qui-Quadrado (χ2).

χ2 = 3,84     (p < 0,05)                                 NS = Não significante
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relatou um valor de 31%. O trespasse vertical interin-
cisivos nulo foi diagnosticado em 8,39% das crianças, 
representando um valor elevado quando comparado ao 
resultado de Foster e Hamilton6 (1969), que observaram 
uma prevalência de apenas 2%, possivelmente devido à 
faixa etária analisada por esses autores. A mordida aber-
ta anterior foi observada em 4,51% da amostra total. 
Woon21 (1988), que avaliou crianças de diferentes gru-
pos étnicos, obteve percentual similar ao desta pesquisa 
(5,38%). Sugere-se que, na população brasileira em ge-
ral, a prevalência de mordida aberta anterior provavel-
mente seria um pouco mais elevada, considerando-se a 
fase da dentadura decídua completa, por causa da alta 
freqüência de hábitos de sucção não nutritivos.

Conforme as análises da Tabela 5, as prevalências das 
diversas categorias de mordidas cruzadas posteriores não 
revelaram dimorfismo sexual significante, concordando 
com os resultados descritos por Woon21 (1988) e Otuye-
mi et al.13 (1997). Contudo, Infante8 (1975) observou 
maior prevalência de mordidas cruzadas posteriores em 
crianças do sexo feminino. As mordidas cruzadas poste-
riores foram diagnosticadas em aproximadamente 5,5% 
das crianças. De modo similar, Infante8 (1975) e Otuye-
mi et al. 13 (1997) obtiveram valores de 5,3% e 4%, res-
pectivamente. Não obstante os resultados desta pesquisa 
representem as características de uma pequena parcela 
da população de crianças nipo-brasileiras, ratificam-se as 
diferenças de padrão oclusal em descendentes de raças 
distintas, observadas em estudos epidemiológicos ante-
riores (Infante8, 1975; Otuyemi et al.13, 1997; Woon21, 
1988). A mordida cruzada posterior bilateral foi o tipo 
menos prevalente (0,64%). Outros pesquisadores tam-
bém registraram freqüências reduzidas para as mordidas 
cruzadas posteriores bilaterais (Otuyemi et al.13, 1997; 
Ravn15, 1975; Silva-Filho et al.18, 2003), o que corrobo-

ra este trabalho. A baixa prevalência da mordida cruzada 
posterior bilateral pode estar associada à própria con-
formação dos arcos dentários das crianças avaliadas ou 
mesmo a uma baixa ocorrência do hábito de respiração 
bucal na amostra.

As mordidas cruzadas posteriores unilaterais com des-
vio funcional da mandíbula e unilaterais verdadeiras geral-
mente são diagnosticadas com maior freqüência (Infante8, 
1975; Otuyemi et al.13, 1997; Ravn15, 1975; Scavone-Ju-
nior et al.17, 2007; Silva-Filho et al.18, 2003). No entanto, 
Scavone-Junior et al.17 (2007) explicaram que as mordidas 
cruzadas posteriores com desvio funcional da mandíbula 
freqüentemente representam uma atresia bilateral da ma-
xila associada a interferências nos caninos, o que ocasiona 
um deslocamento lateral da mandíbula.

CONCLUSÕES
1. Os relacionamentos oclusais evidenciados pela 

maioria das crianças nipo-brasileiras apresentaram-se sa-
tisfatórios, conforme atestaram as prevalências reduzidas 
verificadas para a maioria das más oclusões pesquisadas.

2. Todavia, observou-se uma tendência para o desen-
volvimento futuro de más oclusões de Classe III, tendo-
se em vista os maiores índices de prevalência verificados 
para o degrau mesial, a relação de caninos em Classe 3 e 
o trespasse horizontal negativo entre os incisivos superio-
res e inferiores, em comparação aos índices comumente 
relatados para outros grupos étnicos, particularmente os 
leucodermas.

3. Diante do exposto, torna-se imperioso acompa-
nhar o desenvolvimento craniofacial dessas crianças em 
intervalos periódicos, visando prevenir e/ou controlar as 
tendências de crescimento desfavoráveis que possam vir 
a comprometer o equilíbrio e a harmonia dentofaciais.

Mordida cruzada posterior
Amostra Total

Prevalência Dimorfismo Sexual
n % χ2 p

Ausente 293 94,52 1,49 NS
Bilateral 2 0,64 1,99 NS

Unilateral verdadeira 7 2,26 1,28 NS
Unilateral com desvio mandibular 8 2,58 0,00 NS

Total 310 100,00

Tabela 5 -  Distribuição da amostra segundo os tipos de mordidas cruzadas posteriores, bem como análise do dimorfismo sexual, me-
diante o teste do Qui-Quadrado (χ2).

χ2 = 3,84     (p < 0,05)                                 NS = Não significante
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