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Prognatismo e braquignatismo
Dr. José Alexandre Parada Monteiro
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Os termos prognatismo e braquignatismo referem-se, sempre, aos maxilares ou,
consequentemente, à face dos animais.
Vejamos, então, algumas perguntas que, sobre a questão, se podem pôr.

Pergunta- O que é uma face prógnata?
Resposta- Uma face prógnata é a que apresenta os maxilares mais compridos do que outra.
Exemplo: a face dos cães é prógnata em relação à face dos gatos.
P- O que é uma face braquignata?
R- Uma face braquignata é a que apresenta os maxilares mais curtos do que outra.
Exemplo: a face dos gatos é braquignata em relação à face dos cães.
P- O que é um animal prógnato?
R- É um animal que apresenta uma face mais longa do que outros da mesma espécie.
Exemplo: um cão galgo é prógnato em relação a um cão perdigueiro (apresenta uma face mais
comprida do que ele).
P- O que é um animal braquignato?
R- É um animal que apresenta uma face mais curta do que outros da mesma espécie.
Exemplo: um Cocker é braquignato em relação a um Dobermann (apresenta a face mais curta
do que ele).
P- O que é o prognatismo superior?
R- Diz-se que um cão apresenta prognatismo superior quando o seu maxilar superior cresceu
mais do que o normal e em que, por isso, não há uma perfeita correspondência de tamanhos
entre o maxilar superior e o maxilar inferior, osso mandibular ou mandíbula. Há entre as
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extremidades dos dois maxilares um espaço vazio. Devido ao maxilar superior ser mais
comprido do que o inferior, os dentes incisivos superiores ficam, francamente, "por fora" dos
incisivos inferiores. Na figura que, em seguida, reproduzimos, está, esquematicamente,
representado esse tipo de prognatismo.

P- O que é o prognatismo inferior?
R- Diz-se que um cão apresenta prognatismo inferior quando o seu maxilar inferior cresceu
mais do que o normal e, por isso, não há uma perfeita correspondência de tamanhos entre o
maxilar superior e o maxilar Inferior, pois este apresenta-se muito mais comprido. Devido ao
maior crescimento do maxilar ' inferior, os dentes incisivos superiores ficam "por dentro" dos
dentes incisivos inferiores. O esquema seguinte representa o prognatismo inferior.

P - O que é o braquignatismo superior?
R- Diz-se que um cão apresenta braquignatismo superior quando o seu maxilar superior
cresceu menos do que o normal e ficou, por essa razão, mais curto do que a mandíbula. O
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aspecto visual de um braquignatismo superior é idêntico ao de um prognatismo inferior e,
nele, os dentes incisivos superiores ficam "por dentro" dos dentes incisivos inferiores. Veja-se
a sua representação esquemática:

P- O que é o braquignatismo inferior?
R- Diz-se que um cão tem braquignatismo inferior quando apresenta o seu maxilar inferior
mais curto do que o normal. A mandíbula apresenta-se, devido a essa falta de crescimento,
significativamente mais curta do que o maxilar superior. 0 aspecto visual desta anomalia é
idêntico ao do prognatismo superior - há um franco espaço entre as extremidades da
mandíbula e do maxilar superior e os dentes incisivos superiores ficam, francamente, "por
fora", dos incisivos inferiores. A sua representação, em esquema, é a seguinte:

P- O que é o endognatismo?
R-Endognatismo significa maxilar para dentro, isto é, maxilar que fica "por dentro" do outro,
porque não cresceu o suficiente. A palavra endognatismo é sinónima de braquignatismo.
Ambos os vocábulos se referem a maxilares que ficaram mais curtos do que o normal.
P- Devido aos prognatismos se confundirem, no seu aspecto visual, com os
braquignatismos opostos, como é que se conseguem distinguir uns casos dos outros?
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R- Para se saber, exactamente, se se está perante um caso de prognatismo ou de
braquignatismo, há que medir os maxilares do animal e comparar essas medidas com as
medidas dos de outros cães da mesma raça e observar qual o maxilar que difere da medida
normal da raça e se essa diferença é para mais (prognatismo) ou para menos (braquignatismo).
P- O prognatismo altera o número de dentes do maxilar?
R- O número de dentes do maxilar pode ser ou não alterado pelo prognatismo. Se for um
prognatismo pouco acentuado, não há um aumento do número de dentes, eles ficam apenas
mais espaçados entre si. Quando o prognatismo é muito acentuado, como, por exemplo, nas
faces prognatas dos galgos, verifica-se, por vezes, um aumento do número de dentes molares.

P- O prognatismo e o braquignatismo são transmitidos hereditariamente?
R- Há casos em que eles derivam de uma anomalia localizada do crescimento ósseo e não se
transmitem às gerações futuras. Há outras situações em que essas características fazem parte
da informação genética do animal e, por isso, são transmitidas hereditariamente.
P - Porque razão é que na maioria das raças caninas é penalizado e não admitido o
prognatismo ou o braquignatismo?
R- Porque o comprimento desigual dos dois maxilares, que essas anomalias provocam, vai
dar origem a oposições dentárias que se afastam daquela que é a mais funcional e
rendosa.

P- Qual é a oposição dentária mais rendosa na mordedura do cão e quais as outras
oposições que se podem verificar?
R- As oposições dentárias que se podem verificar no cão, resultantes da variação do
comprimento dos maxilares, podem, basicamente, ser as seguintes:

Tipo I – Oposição em tesoura
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Tipo II- Oposição em pinça ou torquês

Tipo III- Prognatismo superior ou braquignatismo inferior (tanto pode ser um caso
como outro)

Tipo IV- Prognatismo inferior ou braquignatismo superior (tanto pode ser um caso
como outro)
Perante estes quatro tipos de oposição dentária, poderemos classificá-los (naquelas raças em
que os seus estalões não determinem algo em contrário) da seguinte forma:
Óptima oposição

Tipo I ( em tesoura)

A procurar

Boa oposição

Tipo II ( em pinça ou torquês)

A não rejeitar

Péssimas oposições

Tipo III e IV (prógnatas e braquienatas)

A eliminar
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P - Na raça "Cão da Serra da Estrela”, quais as oposições dentárias admitidas?
R -Na raça "Cão da Serra da Estrela", a dentição a procurar (a melhor) é a dentição "em
tesoura". A dentição "em pinça ou torquês" é admitida, mas é de valor inferior à de "em
tesoura".
P- Existem prognatismo e braquignatismo nos ca níd eos s el v ag en s (l ob o , ch a ca l,
ra po sa , mabeco, etc.)?
R- Nos canídeos selvagens não existe, geralmente, prognatismo nem braquignatismo. Esses
animais têm de estar preparados para a sua luta de sobrevivência - atacar (para comer) e
defender-se (para não serem comidos) - e, para isso, têm de ter a oposição dentária mais
rendosa e que não é a prógnata nem a braquignata. Podem, pontualmente, aparecer, neles,
casos de prognatismo e de braquignatismo, mas, mesmo que essas anomalias façam parte das
Informações genéticas dos animais anómalos, são diluídas no "gene pool" (fundo genético
comum) da espécie.
P - Como é que o Homem conseguiu, por exemplo, fazer com que a raça Boxer apresente
braquignatismo superior?
Conseguiu-o através da selecção artificial. Ele foi acasalando, entre si, animais que
apresentavam essa característica anómala, até ela ser fixada geneticamente e passar a
transmitir-se, hereditariamente, às gerações futuras.
P - Os filhos de animais prógnatas ou braquignatas apresentam sempre essa
característica?
R- Não forçosamente.
Se essa anomalia não fizer parte da informação genética do reprodutor, ela nunca se
transmitirá aos filhos.
Se ela fizer parte da informação genética, pode ou não ser transmitida aos filhos. É que, para a
formação das células sexuais (espermatozóides e óvulos), que se vão conjugar após o
acasalamento, pode ser utilizado, indiferentemente, um ou outro jogo cromossómico (dos dois
que possuem) das células somáticas.
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Portanto, se o animal for heterozigótico, quanto a essa informação, pode ou não transmiti-la,
conforme utiliza, para a formação dos gametas, o jogo cromossómico que a possui ou o jogo
cromossómico que não a possui.
Já o mesmo não se passa quando o animal é homozigótico, quanto a essa informação, pois,
nesse caso, seja qual for o jogo cromossómico utilizado, levará sempre essa informação, pois
ambos têm informação igual.
P - As taxas de incidência do prognatismo e do braquignatismo são elevadas nos cães
domésticos?
R - O prognatismo e o braquignatismo não têm taxas de incidência muito elevadas nos cães
domésticos. Claro está que, nesta análise, estamos a referir-nos à maioria das raças caninas,
pois há algumas delas cujo estalão exige um braquignatismo superior ( Boxer e Bulldog, por
exemplo).
P- Esta dentição é devida a prognatismo ou braquignatismo?

R- A dentição apresentada não é uma dentição resultante de prognatismo nem de
braquignatismo, porque ela não se apresenta desta forma devido a uma desigualdade de
comprimentos dos dois maxilares.
Observe-se bem que, nela, só os dois pinças superiores (Ps) trabalham “por dentro dos pinças
inferiores (a escuro) e que os médios superiores (Ms) e os cantos superiores (Cs) já trabalham
"por fora", e em tesoura, relativamente aos seus homónimos inferiores (Mi;Ci).
Tal aspecto deve-se a uma má orientação da implantação daqueles dois dentes (pinças
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superiores) e não a uma desigualdade de comprimento dos maxilares.

P - Em que idade se pode manifestar o prognatismo e o braquignatismo?
R- Essas anomalias não têm uma idade certa para se fazerem notar. Elas podem aparecer em
qualquer altura, desde que o crescimento ósseo do cão não tenha terminado. Note-se que nem
todas as raças caninas cessam o seu desenvolvimento ósseo com a mesma idade. As raças de
grande corpulência crescem durante muito mais tempo do que as de pequena corpulência.
P- Os cães prógnatas ou braquignatas são aconselháveis como reprodutores (nas raças
em que tais características são consideradas defeitos)?
R- Nunca se devem utilizar na reprodução, animais com essas anomalias. Como não se pode
saber se essas características são acidentais ou genéticas, devem, sempre, afastar-se esses
animais da procriação, pois, se isso lhes fosse permitido, poderíamos estar a fazer enraizar-se
e propagar-se um defeito, que queremos eliminar. Por vezes, os filhos de reprodutores com
essas anomalias não as apresentam, mas os seus netos já as mostram.
Não se pode fazer perigar as boas características de uma raça, acasalando-se animais
prógnatos ou braquignatas. É dever dum criador, responsável e consciente, afastar animais
que apresentem essas características do acto da propagação da espécie.
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