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PASTOR AMERICANO MINIATURA
(Miniature American Shepherd)

APARÊNCIA GERAL: O Pastor Americano Miniatura é um cão de pastoreio de
pequeno porte originário nos Estados Unidos. Ele é ligeiramente mais longo do que
alto, com ossatura moderada e proporcional ao tamanho corporal e à altura, sem
extremos. O movimento é suave, fácil e equilibrado. A agilidade excepcional combinada
com força e vigor permite trabalhar em uma variedade de terrenos. Este cão altamente
versátil e enérgico o faz um excelente atleta com uma inteligência superior e uma
disposição de agradar aqueles a quem ele é devoto. Ele é um companheiro leal assim
como um trabalhador obediente, o que é evidenciado em sua expressão de vigilância.
A dupla pelagem de comprimento médio e áspero pode ser de cor sólida ou arlequim,
com ou sem marcações brancas e/ou castanho (cobreado). Ele tradicionalmente tem
uma cauda naturalmente curta ou cortada.

TAMANHO, PROPORÇÃO E SUBSTÂNCIA: Tamanho - Altura para cães é
de 35,5cm (14 polegadas) até 45,5cm (18 polegadas) no topo da cernelha. Altura
para cadelas é de 33cm (13 polegadas) até 43cm (17 polegadas) no topo da cernelha.
Desqualificação - menos de 35,5cm (14 polegadas) e mais de 18 polegadas para
cães; menos de 33cm (13 polegadas) e mais de 43cm (17 polegadas) para cadelas.
As alturas mínimas estabelecidas para este padrão de raça devem não devem ser
aplicadas a cães ou cadelas com menos de seis meses de idade. Proporção - Medindo
do ponto do ombro até o ponto das nádegas, e do ponto mais alto das escápulas até
o chão, ele é ligeiramente mais longo do que alto. Substância - Solidamente construído
com ossatura moderada em proporção à altura e tamanho do corpo. A estrutura no
cão reflete a masculinidade sem exageros. As cadelas aparentam femininas sem estarem
desprovidas de estrutura óssea.

CABEÇA: a cabeça é de bem definida, seca e proporcional ao corpo. Expressão -
Alerta, atenciosa e inteligente. Pode expressar um olhar reservado e/ou estar atento a
estranhos. Olhos - Os olhos são posicionados de forma oblíqua, em forma de
amêndoa, nem protuberantes nem aprofundados, e proporcionais à cabeça. Aceitável
em todas as colorações de pelagem, um ou ambos os olhos podem ser de cor
castanho, azul, avelã, âmbar ou qualquer combinação destas cores, incluindo manchas
e marmoreio. As bordas das pálpebras dos vermelhos e dos vermelhos arlequim
possuem pigmentação vermelho escuro (fígado). As bordas das pálpebras dos pretos
e dos arlequins azuis possuem pigmentação totalmente preta. Orelhas - São
triangulares, de tamanho moderado, posicionadas no alto da cabeça. Em total atenção,
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elas são inseridas altas e quebradas para frente, ou para o lado como uma orelha em
rosa. Falta Grave - Orelhas eretas ou orelhas pendentes sem elevação. Crânio - O
topo é plano a levemente arredondado e pode mostrar uma ligeira protuberância
occipital. A largura e o comprimento do topo são iguais. Stop - O stop é moderado,
mas definido. Focinho - O focinho é de largura e profundidade média e estreita
gradualmente para uma ponta arredondada, sem aparentar ser pesado, quadrado,
pontudo ou frouxo. O comprimento é igual ao comprimento crânio. Planos - Vistos
de perfil, o focinho e a linha superior do crânio são ligeiramente oblíquos entre si,
com a frente do crânio em um ligeiro ângulo para baixo em direção à trufa. Trufa -
Vermelhos arlequins e vermelhos têm pigmentação vermelha (fígado) no couro da
trufa. Azuis arlequins e pretos têm pigmentação preta no couro da trufa. As trufas
totalmente pigmentadas são preferidas. Trufas sem pigmentação total serão
penalizados. Falta Grave - 25 a 50% do couro da trufa não pigmentado.
Desqualificação - Mais de 50% de couro da trufa não pigmentado. Mordedura -
Um completo conjunto de dentes se encontram em uma mordedura em tesoura. Os
dentes quebrados, perdidos ou descoloridos por acidente não são penalizados.
Desqualificação - Prognatismo e retrognatismo.

PESCOÇO, LINHA SUPERIOR e TRONCO: A estrutura geral dá uma impressão
de profundidade e força sem apresentar um grande volume. Pescoço - O pescoço é
firme, limpo e proporcional ao corpo. É de comprimento médio e levemente arqueado
na crista, encaixando-se bem nos ombros. Linha superior - O dorso é firme e
nivelado da cernelha até a articulação do quadril quando em pé ou em movimento.
Lombo - O lombo é forte e largo quando visto de cima. Garupa - A garupa é
moderadamente inclinada. Tronco - O tronco é firme e bem condicionado. Tórax e
Costelas - O tórax é cheio e profundo, atingindo o cotovelo, com costelas bem
arqueadas. Linha inferior - A linha inferior mostra um esgalgamento moderado.
Cauda - Uma cauda naturalmente curta ou cortada é preferida. A cauda cortada é
reta, não superior a três 7,5cm (3 polegadas). Quando em repouso, a cauda natural
pode pendurar em uma ligeira curva. Quando excitado ou em movimento, a cauda
pode ser portada elevada com uma curva acentuada.

MEMBROS ANTERIORES: Os membros anteriores estão bem condicionados e
equilibrados com os membros posteriores. Ombros - As escápulas são longas, planas,
posicionadas bem próximas da cernelha e bem inclinadas. Antebraços - O antebraço
(úmero) é igual em comprimento às escápulas e as encontra aproximadamente em um
ângulo reto. As pernas dianteiras caem retas e perpendiculares ao chão. Cotovelos -
A articulação do cotovelo é equidistante do chão à cernelha. Visto de perfil, o cotovelo
deve estar diretamente abaixo da cernelha. Os cotovelos devem estar próximos às
costelas sem folga. Pernas - As pernas são retas e fortes. O osso é oval ao invés de
redondo. Metacarpos - Curtos, grossos e fortes, embora flexíveis, evidenciando
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um leve ângulo, quando vistos de perfil. Patas - Em forma oval, compactas, com
dedos bem ajustados e arqueados. As almofadas são espessas e resilientes; as unhas
são curtas e fortes. As unhas podem ser de qualquer combinação de cores. Os ergôs
devem ser removidos.

MEMBROS POSTERIORES: A largura dos membros posteriores é
aproximadamente igual à largura dos membros anteriores nos ombros. Angulação -
A angulação da pelve e parte superior da coxa (fêmur) espelha a angulação da escápula
e do antebraço, formando um aproximado ângulo reto. Joelhos - Os joelhos são
claramente definidos. Jarretes - Os jarretes são curtos, perpendiculares ao chão e
paralelos entre si quando vistos por trás. Patas - As patas são ovais, compactas,
bem unidas, com dedos bem arqueados. As almofadas são espessas e resilientes; as
unhas são curtas e fortes. As unhas podem ser de qualquer combinação de cores. Os
ergôs traseiros devem ser removidos.

PELAGEM: A impressão geral da pelagem é a moderação. O pelo é de textura
média, de liso a ondulado, resistente às intempéries e de comprimento médio. O
subpelo varia em quantidade com as variações do clima. O pelo é curto e macio na
cabeça e na frente das pernas. A parte posterior dos braços anteriores e culotes são
moderadamente emplumadas. Existe uma juba e um babador moderados, mais
pronunciados nos cães do que nas cadelas. Os pelos podem ser tosados nas orelhas,
nas patas, atrás dos jarretes, nos metacarpos e na cauda, no contrário, ele deve ser
apresentado em sua pelagem natural. Os bigodes não aparados são preferidos. Falta
grave - Pelagens não típicas.

COR: A coloração oferece variedade e individualidade. Sem uma ordem de preferência,
as cores reconhecidas são: preto, azul arlequim, vermelho (fígado) e vermelho arlequim.
O arlequim se exibirá em qualquer quantidade, marmoreado, salpicado ou manchado.
O subpelo pode ser um pouco mais claro do que o revestimento superior. As marcas
assimétricas não devem ser penalizadas. Marcações Castanhas (Tan): As marcações
castanhas não são obrigatórias, mas quando presentes são aceitáveis em qualquer
uma ou em todas as seguintes áreas: ao redor dos olhos, nas patas, pernas, tórax,
focinho, parte inferior do pescoço, rosto, parte inferior da orelha, dorso, sob a base
da cauda e dos culotes. As marcações castanhas variam em tons de bege cremoso à
ferrugem escura, sem preferência. A mistura com a cor da base ou o padrão arlequim
pode estar presente na face, pernas, patas e culotes. Marcações brancas: as
marcações brancas não são necessárias, mas quando presentes não são dominantes.
Pintas podem estar presentes em marcações brancas. O branco na cabeça não é
predominante, e os olhos são completamente rodeados por coloração e pigmentos.
Vermelhos arlequins e vermelhos possuem pigmentação vermelha (fígado) nas bordas
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dos olhos. Azuis arlequim e negros apresentam pigmentação preta nas bordas dos
olhos. As orelhas totalmente cobertas por cores são preferidas. Falta grave -
Marcações brancas cobrindo mais de 25% de uma orelha. As marcações brancas
podem se apresentar em qualquer combinação e são restritas ao focinho, bochechas,
crânio, listra na cabeça, pescoço com colarinho parcial ou completo, tórax, ventre,
braços, pernas até o jarrete, e podem se estender em um fino contorno do joelho.
Uma pequena quantidade de extensão branca do dorso pode ser visível de perfil, não
devendo exceder 2,5cm (uma polegada) acima do cotovelo. A linha branca do pelo
do colarinho não deve exceder, na pele, a cernelha. Se a cauda natural não cortada
estiver presente, a ponta da cauda pode conter a cor branca. Desqualificações –
Outras cores não reconhecidas. Salpicos brancos no corpo, que significa qualquer
ponto evidente, mancha isolada ou marca de branco na área entre a cernelha e a
cauda, no dorso, ou nas laterais entre os cotovelos e a parte de trás dos membros
posteriores.

MOVIMENTAÇÃO: Suave, livre e fácil; exibe agilidade de movimento com uma
passada bem equilibrada e com boa cobertura de solo. Os membros anteriores e
posteriores se movem de forma reta e em paralelo com a linha central do corpo; com
o aumento da velocidade, as patas anteriores, assim como as patas posteriores,
convergem em direção à linha central de gravidade do cão, enquanto o dorso
permanece firme e nivelado. Ao trote, a cabeça é conduzida em sua posição natural
com o pescoço estendido para frente e a cabeça quase nivelada ou ligeiramente
acima da linha superior do cão. Ele deve ser ágil e capaz de mudar a direção ou
alterar a sua marcha imediatamente.

TEMPERAMENTO: O Pastor Americano Miniatura é inteligente, principalmente,
um cão de trabalhado com fortes instintos pastoreio e de guarda. Uma companhia
excepcional, versátil e facilmente treinado, realizando suas tarefas atribuídas em grande
estilo e entusiasmo. Embora reservado frente a estranhos, ele não exibe timidez. É um
trabalhador resiliente e persistente, que ajusta seu comportamento e excitação
adequadamente frente à tarefa em questão. Com a sua família ele é protetor, de boa
natureza, dedicado e leal.

Desqualificações: Menores que 35,5cm (14 polegadas) e maiores que 45,5cm (18
polegadas) para os cães; Menores que 33cm (13 polegadas) e maiores que 43cm (17
polegadas) para as cadelas. As alturas mínimas estabelecidas neste padrão de raça
não se aplicam aos cães ou cadelas com menos de seis meses de idade. Mais de 50%
do couro da trufa não pigmentado. Prognatismo e retrognatismo. Outras cores não
reconhecidas. Salpicos brancos no corpo, que significa qualquer ponto evidente,
isolado ou marca de branco na área entre a cernelha e a cauda, no dorso, ou nas
laterais entre os cotovelos e a parte de trás dos membros posteriores.
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Em vigor a partir de 27 de junho de 2012 (AKC).

FALTAS: Qualquer desvio nos termos deste padrão deve ser considerado como
falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade e seus efeitos sobre a saúde e
o bem estar do cão e em sua habilidade para desempenhar seu trabalho tradicional.

NOTAS:
• Os machos devem apresentar os dois testículos, de aparência normal, bem

descidos e acomodados na bolsa escrotal.
• Todo cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento

deve ser desqualificado.


