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Introdução

• Avaliação nutricional: um dos cinco parâmetros vitais dos animais;

• O escore de condição corporal (ECC) é a técnica de avaliação nutricional mais

utilizado na rotina do médico veterinário;

• É um método ainda subjetivo: avaliação visual e de palpação;

• Objetivos:

o Buscar métodos de avaliação mais precisos, acessíveis e confiáveis;

o Uso de exames de imagem e equipamentos antropométricos para

avaliação da condição corporal de cães;

o Comparar essas medidas com o ECC.

Todas as medidas foram realizadas na região lombar, sobre a sétima vértebra

lombar. Elas foram então comparadas estatisticamente com o ECC de cada animal,

buscando a existência de uma correlação entre eles.
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Figura 3. Imagens radiográficas e ultrassonográficas de cães classificados com escores abaixo do 

ideal, ideal e obeso, respectivamente. 
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Figura 2. Gráfico de correlação 

entre os métodos de avaliação da 

condição nutricional dos pacientes 

analisados.

O ECC é um método subjetivo e variável, porém ainda confiável. O sexo do

avaliador pode interferir na classificação do ECC. Medidas feitas com US e RX têm

alta correlação com o ECC. Os equipamentos antropométricos apresentam

correlação positiva com o ECC, porém esta ainda é fraca, devendo averiguar

corretamente se o uso dessas ferramentas será útil na avaliação nutricional de

cães.
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