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CHOW CHOW

NOMENCLATURA CINÓFILA UTILIZADA NESTE PADRÃO

1 – Trufa 13 – Perna 25 – Braço

2 – Focinho 14 – Jarrete 26 – Ponta do esterno

3 – Stop 15 – Metatarso 27 – Ponta do ombro

4 – Crânio 16 – Patas

5 – Occipital 17 – Joelho

6 – Cernelha 18 – Linha inferior

7 – Dorso 19 – Cotovelo a – profundidade do peito

8 – Lombo 20 – Linha do solo

9 – Garupa 21 – Metacarpo b – altura do cotovelo

10 – Raiz da cauda 22 – Carpo

11 – Ísquio 23 – Antebraço a + b = altura do cão

12 – Coxa 24 – Nível do esterno              na cernelha



APARÊNCIA GERAL: cão ativo, compacto, lombo curto e acima de tudo bem

proporcionado. De aspecto leonino, porte digno e orgulhoso; bem estruturado; a cauda

é claramente portada sobre o dorso.

COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: tranqüilo, bom guardião; sua língua

é azul escura. É único por seu andar saltitante. Independente, leal e reservado.

CABEÇA

REGIÃO CRANIANA
Crânio: largo e plano, bem cheio sob os olhos.

Stop: não pronunciado.

REGIÃO FACIAL
Trufa: grande e larga, sempre preta ( com exceção dos exemplares de cor creme ou

quase branco, nos quais a trufa de cor clara é admitida; nos azuis e fulvos, admite-se a

trufa da mesma cor do pêlo).

Focinho: de comprimento moderado e largo dos olhos até sua extremidade (nunca

pontudo como o da raposa).

Lábios: os lábios, a língua e o céu da boca são preto-azulados; gengivas de preferência

pretas.

Maxilares / Dentes: dentes fortes e bem alinhados; maxilares fortes com uma perfeita

mordedura em tesoura.

Olhos: escuros,  formato oval, de tamanho médio e limpos. É permitida uma cor

correspondente à da pelagem nos azuis e fulvos. Olhos limpos sem entrópio, nunca

deverão ser penalizados em razão do tamanho.

Orelhas: pequenas, espessas, extremidades levemente arredondadas; eretas, rígidas e

bem afastadas, inseridas acima dos olhos, voltadas para a frente, ligeiramente

convergentes, o que dá ao cão a expressão característica da raça, de ar carrancudo.

Essa expressão jamais deverá ser o resultado do efeito da testa.

PESCOÇO: forte, cheio, sem ser curto, bem inserido nos ombros, ligeiramente

arqueado.



TRONCO
Dorso: curto, plano e forte.

Lombo: robusto.

Peito: largo e profundo. Costelas bem arqueadas, mas não em barril.

CAUDA: inserida alta, portada bem deitada sobre o dorso.

MEMBROS
Anteriores: perfeitamente retos, de comprimento moderado, com boa ossatura.

Ombros: musculosos e oblíquos.

Posteriores: musculosos.

Jarretes: bem descidos, com um mínimo de angulação, que é essencial para produzir

o andar saltitante característico da raça. Nunca deve ser flexionado para a frente.

Metatarsos: a angulação do jarrete para o chão deve parecer reta.

Patas: pequenas, redondas, bem aprumadas sobre os dedos.

MOVIMENTAÇÃO: passadas curtas e saltitantes. Os membros anteriores e

posteriores deslocam-se em planos paralelos.

PELAGEM
Pêlo: pode ser longo ou curto.

• Longo: muito abundante, denso, reto e eriçado. A textura do pêlo é rude e o subpêlo

é suave e lanoso. A pelagem é particularmente densa em torno do pescoço, onde

forma uma juba e, na face posterior das coxas, em fartos culotes.

• Curto: abundante, denso e reto; menos eriçado que longo, textura felpuda, não

lisa.

Qualquer redução artificial do pêlo, modificando a silhueta natural do Chow Chow ou

sua expressão, deve ser penalizada.



COR: preto unicolor, vermelho, azul, fulvo, creme ou branco, freqüentemente com

nuanças, mas sem manchas ou particolor. Sob a cauda e na face posterior das coxas, a

cor é, freqüentemente, mais clara.

TAMANHO:

altura na cernelha: Machos: 48 a 56 cm.

Fêmeas:  46 a 51 cm.

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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