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Introdução

A obesidade é a forma mais prevalente da mal-
nutrição em animais de compainha, e diferentes estudos 
tem demonstrado que cerca de 30% dos cães e gatos 
que se apresentam as clínicas veterinárias estão com 
sobrepeso nos Estados Unidos [Ishioka], porém a 
caquexia frequentemente apresenta-se como sendo um 
problema do animais com enfermidades crônicas.  

O índice de escore corporal (IEC) é um método 
que pode ser empregado para determinação do acúmulo 
de gordura no corpo do canino, e que possui grande 
relevância para os envolvidos com os pequenos animais 
por ser rápido mesmo sendo subjetivo [1; 2]. Ainda 
deve-se recordar que sabendo-se do IEC será possível 
se calcular se a quantidade de alimentos fornecido aos 
animais é suficiente para suprir as necessidades de 
energia metabolizável diária [1]. 

Então a caracterização do IEC facilita o 
entendimento das causas e dos efeitos da obesidade e 
da caquexia e também da resposta aos programas de 
redução ou ganho de peso [1]. Esse trabalho objetivou 
a caracterização do índice de escore corporal e o tipo 
de alimentação fornecida aos caninos que são 
conduzidos regularmente a um pet shop instalado no 
município de Paulista. 

Material e métodos

Animais 
Foram avaliados 63 caninos, hígidos, de ambos 

os sexos, não castrados e de diferentes raças que foram 
levados a um pet shop, em Paulista-PE, entre Junho e 
Agosto de 2009. Durante a visita ao pet shop os 
proprietários foram questionados a respeito do tipo de 
alimentos que forneciam aos seus animais (R1 - rações 
comerciais, R2 - alimentos caseiros, R3 - combinação 
de ambos), sendo também anotado o sexo e a faixa 
etária (1 ou muito jovens: < 1 ano; 2 ou jovens: 2 < X <
5 anos; 3 ou adultos: 6 < X < 10 anos; 4 ou idosos > 11 
anos).

Determinação do índice de escore corporal 
(IEC) 

Foi utilizado o método descrito por Kronfeld 
[1], no qual o animal é avaliado por 5 categorias 
distintas, que são:  1 - caquético, 2 - magro, 3 -

condição ideal, 4 - animal com sobrepeso e 5 - animal 
obeso.  

Estimativa da energia metabolizada ingerida
Foi utilizada a fórmula descrita por Kronfeld [1], 

que é Y= 100*[1.38-(0.14X)] (r2 = 0,92; P < 0,05), aonde 
Y é a energia metabolizada diária ingerida, relativo a 
percentagem para a manutenção, e X é o índice de escore 
corporal. 

Análise estatística
Foram utilizados os testes T e o ANOVA para 

comparação entre os grupos, com P estabelecido em 5%. O 
Teste de Holm-Sidak foi utilizado as comparações 
múltiplas entre os tratamentos, com P estabelecido em 5%

Resultados

Dos animais que se apresentaram ao pet shop, 30 
eram machos e 33 eram fêmeas, de diferentes raças. A 
distribuição das diferentes faixas etárias demonstrou que o 
grupo de animais jovens era o maior (44,5%), seguindo 
pelo grupo adulto (27,0%) e pelo grupo muito jovem 
(20,6%); o grupo de animais acima de 11 anos ou idosos 
representou 7,9% do total de animais avaliados. Apesar de 
não haver diferenças (P>0,05) entre as faixas etárias no que 
se refere ao IEC, observou-se que há elevação no IEC até a 
faixa adulto para depois se reduzir no idoso (figura 1). Na 
senilidade há redução da capacidade digestiva em 
diferentes espécies e com isso a perda de peso, mesmo em 
animais sadios [3].

Os resultados também demonstraram que os caninos 
consumiam predominante R1 (74,6%), seguidos pelo R3 
(22,3%); a suplementação exclusiva R2 foi baixa (3,1%).  
Todavia foram observadas diferenças (P<0,05) quando 
foram comparados os IEC conforme o tipo de alimentação 
(figura 2), sendo que o maior IEC observado no grupo R3. 
A facilidade atual do uso de concentrados comerciais deve 
ter contribuído para esse elevado uso de produtos 
comerciais, já que esses alimentos são facilmente estocados 
e não se estragam quando deixados no cocho por longos 
períodos, facilitando o seu uso. Ainda deve-se considerar 
que os alimentos comerciais possuem indicações claras no 
que se refere ao seu uso pelos proprietários e um bom 
balanceamento de nutrientes.

A avaliação do IEC demonstrou que não existiu 
diferenças nessa característica entre machos (2,727+0,164) 
e fêmeas (2,967+0,176) (P>0.05).  Todavia quando se



analisa os animais em conjunto, observa-se que 41,2% 
dos animais estavam em excelentes condições 
corporais; caquéticos eram apenas 6,3% e os obesos 
4,8% (figura 3). Ainda com base nos valores do IEC e 
utilizando-se a fórmula descrita por Kronfeld [1] 
observa-se que os animais caquéticos necessitariam de 
receber 124% das necessidades energéticas diárias 
estimadas para a sua manutenção para ganhar peso e 
com isso apresentar um bom IEC, em contrapartida os 
animais obesos deveriam ser suplementados com 
apenas 68% das necessidades de energia metabolizável. 
Esse cálculo poderia facilitar o manejo dos animais, 
reduzindo o aparecimento de enfermidades e, ainda, em 
alguns casos, economizando algum capital com o uso 
correto dos alimentos concentrados. 

Apesar de entender que o número de animais 
avaliados foi pequeno, deve-se observar que todos os
animais avaliados não apresentavam nenhuma 
enfermidade grave, eram inteiros e cuidados por seus 
proprietários, indicando que essas informações são 

importantes para a compreensão das práticas de manejo 
nutricional nessa espécie em nossa região, favorecendo o 
bem-estar animal e possivelmente reduzindo o 
aparecimento de enfermidades associadas ao manejo 
nutricional inadequado dos cães.

Conclui-s então que 41,2% dos caninos que foram 
conduzidos ao pet shop, em Paulista, apresentavam boas 
condições e que em grande parte deles recebiam rações 
concentradas comerciais. 
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Figura 1. Distribuição do índice de escore corporal conforme as faixas etárias de caninos conduzidos ao pet shop em Paulista-PE.

Figura 2. Comparação entre o tipo de alimentos e o índice de escore corporal em caninos conduzidos a um pet shop em Paulista-PE. 
Os tipos de alimentos são: R1 – ração concentrada comercial, R2 – alimentos caseiros, R3 – combinação de alimentos comerciais e 
caseiros. Diferentes letras, nas barras, representam que há diferenças entre elas, pelo teste de Holm-Sidak (P<0,05)

Figura 3. Distribuição da frequência (%) do índice de escore corporal em caninos, independente das faixas etárias, que se 
apresentaram em um pet shop em Paulista-PE.


