
SISTEMA DE CONDIÇÃO CORPORAL
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Costelas, vértebras lombares, ossos pélvicos e todas 
as proeminências ósseas evidentes à distância; sem 
gordura corporal distinguível; evidente perda de 
massa muscular.

Costelas, vértebras lombares e ossos pélvicos 
facilmente visíveis; sem gordura palpável; alguma 
evidência de outras proeminências ósseas; perda 
mínima de massa muscular.

Costelas facilmente palpáveis e possivelmente 
visíveis sem gordura palpável; topos das vértebras 
lombares visíveis; ossos pélvicos em proeminência; 
cintura e reentrância abdominal evidentes.

Costelas facilmente palpáveis cobertas por camada 
mínima de gordura; cintura facilmente distinguível 
quando vista de cima; reentrância abdominal 
evidente.

Costelas palpáveis cobertas por camada ligeiramente 
excessiva de gordura; cintura distinguível quando 
vista de cima, mas não proeminente; reentrância 
abdominal aparente.

Costelas dificilmente palpáveis; cobertura excessiva 
de gordura; depósitos de gordura evidentes na 
área lombar e na base da cauda; cintura ausente ou 
dificilmente visível; possível reentrância abdominal.

Costelas não palpáveis sob camada bastante 
excessiva de gordura ou palpáveis apenas com 
pressão significativa; grandes depósitos de gordura 
na área lombar e na base da cauda; cintura ausente; 
sem reentrância abdominal; possível distensão 
abdominal evidente.

Depósitos consideráveis de gordura no tórax, coluna 
e base da cauda; cintura e reentrância abdominal 
ausentes; depósitos de gordura no pescoço e nos 
membros; distensão abdominal evidente.

Costelas palpáveis sem cobertura excessiva de 
gordura; cintura observável depois das costelas 
quando vista de cima; reentrância abdominal 
visível de lado.

O SISTEMA DE CONDIÇÃO CORPORAL foi desenvolvido no Nestle Purina Pet Care Center e foi validado tal como documentado nas seguintes publicações:
Laflamme DP. Development and Validation of a Body Condition Score System for Dogs. Canine Practice July/August 1997; 22:10-15.
Mawby DI et al. Comparison of Various Methods for Estimating Body Fat in Dogs. JAm Anim Hosp Assoc 2004; 40:109-114.
German AJ et al. A Simple, Reliable Tool for Owners to Assess the Body Condition of Their Dog or Cat. J. Nutr. 2006; 136:2031S-2033S.
German AJ et al. Comparison of a Bioimpedance Monitor with Dual-energy X-ray Absorptiometry for Noninvasive Estimation of Percentage Body Fat in Dogs. AJVR April 2010; Vol 71, No. 4.
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Fazer avanços científicos para a saúde dos animais de companhia


