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TERRIER ESCOCÊS

NOMENCLATURA CINÓFILA UTILIZADA NESTE PADRÃO
1 – Trufa
2 – Focinho
3 – Stop
4 – Crânio
5 – Occipital
6 – Cernelha
7 – Dorso
8 – Lombo
9 – Garupa
10 – Raiz da cauda
11 – Ísquio
12 – Coxa

13 – Perna
14 – Jarrete
15 – Metatarso
16 – Patas
17 – Joelho
18 – Linha inferior
19 – Cotovelo
20 – Linha do solo
21 – Metacarpo
22 – Carpo
23 – Antebraço
24 – Nível do esterno

25 – Braço
26 – Ponta do esterno
27 – Ponta do ombro

a – profundidade do peito
b – altura do cotovelo
a + b = altura do cão
na cernelha
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APARÊNCIA GERAL: atarracado, de tamanho satisfatório para trabalhar no solo,
de membros curtos, postura alerta sugerindo grande poder e atividade dentro de um
pequeno volume. A cabeça dá a impressão de ser longa para o tamanho do cão. Muito
ágil e ativo apesar de suas pernas curtas.
COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: leal e fiel. Digno, independente e
reservado, mas corajoso e altamente inteligente. Valente, mas nunca agressivo.

CABEÇA: longa, sem ser desproporcional ao tamanho do cão.

REGIÃO CRANIANA
Crânio: o comprimento do crânio permite uma largura suficiente, mantendo aparência
estreita, quase plana.
Stop: ligeiro, mas distinto entre o crânio e o focinho, à frente dos olhos.

REGIÃO FACIAL
Trufa: larga, e de perfil, a linha que vai da trufa ao focinho parece ligeiramente inclinada
para trás.
Focinho: fortemente construído e profundo em todo seu comprimento. Crânio e focinho
de igual comprimento.
Maxilares / Dentes: dentes largos com uma perfeita e regular mordedura em tesoura.
Bochechas: ossos das bochechas, não salientes.
Olhos: amendoados, marrom escuros, bem separados, inseridos profundamente abaixo
das sobrancelhas com expressão viva e inteligente.
Orelhas: bem desenhadas, de textura fina, pontudas, eretas e inseridas no topo do
crânio, mas não muito juntas. Orelhas grandes com a base larga são altamente
indesejáveis.

PESCOÇO: musculoso e de comprimento moderado.
TRONCO: linha superior do corpo reta e nivelada.
4

Dorso: proporcionalmente curto e muito musculoso.
Lombo: musculoso e profundo.
Peito: costelas bem arredondadas, achatando para formar um peito profundo e portado
bem para trás. Poderosa união das costelas com o posterior.

CAUDA: de comprimento moderado dando um balanço geral ao cão, grossa na raiz,
afinando para a ponta. Portada reta ou ligeiramente curvada.

MEMBROS
Anteriores: cabeça portada em um musculoso pescoço de tamanho moderado
mostrando qualidade, inserida em ombros oblíquos. Peito bastante largo, bem descido
entre os membros anteriores. Antepeito bem à frente sobre membros anteriores de boa
ossatura e retos.
Cotovelos: nem virados para fora nem colocados abaixo do corpo.
Metacarpos: retos.
Posteriores: notavelmente poderosos para o tamanho do cão. Nádegas fortes e largas.
Coxas: profundas.
Joelhos: bem angulados.
Jarretes: curtos, fortes, nem virando para fora nem para dentro.
Patas: de bom tamanho, bem acolchoadas; dedos bem arqueados e fechados; patas
anteriores ligeiramente maiores que as posteriores.

MOVIMENTAÇÃO: suave, livre e nivelada como um todo. Anteriores e posteriores
retos, com propulsão nos posteriores.

PELAGEM
Pêlos: bem fechados, pelagem dupla; subpêlo curto, denso e macio; pêlo de cobertura
áspero, denso e de arame. Juntos formam uma cobertura resistente às intempéries.
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COR: preto, trigo ou tigrado (brindle) em qualquer tonalidade.

TAMANHO / PESO
altura na cernelha: 25,4 a 28 cm.
peso: 8,6 – 10,4 kg.

FALTAS: qualquer desvio dos termos deste padrão, deve ser considerado como falta
e penalizado na exata proporção de sua gravidade.

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.
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