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Introdução: Uma vida saudável, até mesmo para os animais está diretamente ligada à
nutrição. A avaliação da condição corporal é uma medida subjetiva, fundamentada na
classificação dos animais em função da massa de gordura e da cobertura muscular, isso
estima o estado nutricional dos animais. Deste modo, o escore de condição corporal
(ECC) afere o estado nutricional dos animais a partir de avaliação visual e palpação de
áreas estratégicas do corpo do animal. Reflete as reservas energéticas dos animais e
pode ser utilizada como acessório na indicação de práticas a serem seguidas no manejo
nutricional.  Objetivo: Avaliar a relação do Escore de Condição Corporal (ECC) de
cães do Centro de Controle de Zoonoses de Ipatinga nos aspectos de bem-estar e saúde
animal. Metodologia: O presente trabalho foi desenvolvido no Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ) de Ipatinga. Onde observou-se 30 cães com idades entre 1 e 6 anos. O
peso dos cães foi estimado. O ECC foi estimado através da palpação e observação
visual seguindo-se o método de LaFlamme, 1997, que enquadra essas observações
numa escala previamente descrita de um até nove, sendo o número um referente a um
animal excessivamente magro e nove a um animal excessivamente obeso. Esta
avaliação foi realizada pelos mesmos investigadores. A média aritmética foi obtida
com base nos dados coletados. Resultados: Conhecer o ECC contribui para uma
tomada de decisões assertivas acerca do manejo nutricional adotado já que um dos
princípios do bem estar envolve a liberdade nutricional. Dos 30 cães estudados
obteve-se uma média aritmética de ECC igual a 6.  Média essa acima do que seria
considerado ideal (ECC=5).Pode-se observar que os alimentos fornecidos aos animais
incluem ração premium especial e patês, sendo essa uma dieta considerada excelente
pois supre as necessidades nutricionais dos mesmos. Os cães com média de escore 4
(abaixo do ideal) apresentaram algum tipo de doença (leishmaniose, cinomose,
tumores e otohematoma) ou haviam chegado a menos de um mês ao CCZ. Conclusão:
A saúde animal está ligada a condição nutricional do mesmo. Quanto mais debilitada
sua saúde, pior o ECC. Os cães estão saudáveis, bem tratados, sendo os ECC mais
baixos debilitados por alguma patologia ou recém recebidos no CCZ. No caso de
doença os mesmos estão sendo tratados pela veterinária responsável.
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