
                                                                             

                               
MANUAL DE VISTORIA DE NINHADA 

 
 

1º VISTORIA DE NINHADA 

Com Base na regra de criação da LNR a 1º vistoria de ninhada será feita por um criador designado pela LNR. 

Esta vistoria ocorrerá entre o 07 dias de vida e o 10. 

Segue os pontos que são vitais para esta vistoria: 

Número de filhotes nascido sendo os vivos e mortos, número de machos e fêmea. 

 
Higiene do local e boa saúde e estado da Matriz assim como dos filhotes, livres de parasitas (pulgas e 
carrapatos) assim como peso adequado para a idade.  
 
Desenvolvimento do filhotes e sinais de machas na pele. 
 
Nesta vistoria e muito importante que o vistoriador não tenha contato físico com os filhotes/matriz a fim de não 
contamina-los com doenças. 
 
Deverá ser lido o microchip da Matriz para validar com o número do cadastro no plantel e solicitar os laudos de 
HD e ED dos pais para a mesma validação. 
 
 

Como cadastrar no site a vistoria. 
 
Para realizar a vistoria a LIGA criara um usuário para as pessoas que poderão realizar as vistoria. 
 
Após o recebimento do usuário/senha de acesso a área restrita do site o vistoriador deverá fazer os 
seguintes passo: 
 

1 Acessar a página:  www.lnrot.com.br/restrito 

 
2 Informar o usuário e senha 
 
3 Acessar a área de Vistoria 
 
4 Informar o código do nascimento da ninhada e o ano: este código está no comunicado de nascimento 
da ninhada.    
 
Após isso o sistema irá abrir a tela onde será informado os dados da vistoria, sendo o 1 os números dos 
filhotes/sexo. Depois temos que colocar a data da vistoria, condições da Matriz, Ninhada e de Higiene. 
E um espaço para condições gerais. 
 
E depois e só gravar a vistoria. 

 

Para a 2 vistoria 
 
Para a segunda vistoria de ninhada os passos acimas serão os mesmo, mais a leitura do microchip da 
Matriz e serão acrescentada uma avaliação descridas abaixo pelo Veterinário e depois informar o nome 
dos filhotes e número dos microchips de cada filhote. 
 
Nesta etapa após gravar os dados o sistema irá gerar o mapa de registro da ninhada que deverá ser 
impresso e assinado pelo criador e pelo Veterinário para envio a posterior para o Kennel para o devido 
registro. 

http://www.lnrot.com.br/restrito


  
 
 
 

2 º VISTORIA DE NINHADA 

Com Base na regra de criação da LNR a 2º vistoria de ninhada será feita por um criador em conjunto comum 

Veterinário designado pela LNR. Esta vistoria ocorrerá entre o 45 dias de vida e o 60. 

Segue os pontos que são vitais para esta vistoria: 
 
Número de filhotes machos e fêmea. 
  
Dentição – Tem que estar todos os incisivos 6 superiores e 6 inferiores, nascidos e alinhados. 
 
Mordedura em tesoura com arcada superior sobrepondo a inferior. Com discreta folga, não ultrapassando a linha 
dos caninos. 
 
Testículos em bolsa escrotal com tamanho proporcional ao desenvolvimento.  
 
Manchas de pelo brancas até 1 cm de comprimento, são admitidas. Manchas na pele brancas acima de 1 cm 
era desqualificam-te. 
 
O ADRK confeccionou uma tabela para a cor dos olhos do rottweiler. Os exemplares que apresentarem as 
colorações 1A ou 1B são classificados como excelente, com relação à cor dos olhos. Os exemplares que 
apresentarem coloração 2A ou 2B são classificados como muito bom. Os exemplares que apresentarem 
coloração 3A são considerados bom, os que apresentarem a coloração 3B são considerados suficientes e os 
que apresentarem as colorações 4A, 4B, 5 e 6 são desclassificados. A Liga seguira este padrão. 
 

 
 
Na nossa vistoria teremos que colocar se a cor dos olhos dos filhotes estão: Excelente, Muito bom, Bom ou 
Suficientes. Pois a classificação com base na regra da ADRK/LNR serão feitas com maior assertividade quando 
este filhote se transformar num jovem/adultos e for jugado por um Juiz Especializado.  
 
 

Coloração de pelo, tem que ser preto e marrom (e suas variações de marrom mais diluídas)  

  

Cor de unhas: devem ser obrigatoriamente pretas  
 

Entrópico palpebral, lábio leporino ou fenda palatina.  

  

Tamanho e confirmação: Observação de atípicas à raça (exemplo: pelo longo ou crespo, olhos amarelos, 

tamanho insuficiente ou qualquer característica em desacordo com o padrão da raça se observável na idade da 
vistoria)   
  
Todos os filhotes serão microchipados ao fim da segunda vistoria.  
 

Outros pontos para avaliação: 
 
Higiene do local e boa saúde e estado da mãe assim como dos filhotes, livres de parasitas (pulgas e carrapatos) 
assim como peso adequado para a idade.  



 
Nesta vistoria e muito importante que o vistoriador (Criador) não tenha contato físico com os filhotes/matriz a fim 
de não contamina-los com doenças. 
 
Deverá ser lido o microchip da Matriz para validar com o número do cadastro no plantel. 
  
Após a vistoria todos os dados serão computados no site da LNR para a geração do mapa de ninhada para 
registro junto a CBKC.  
 

 

Qualquer outra informação que deseja favor enviar um e-mail para a Diretoria da LNR.  

Através do e-mail criacao@lnrot.com.br 

 

Diretoria de Criação - L N R  

 
 

mailto:criacao@lnrot.com.br

