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O escore de condição corporal (BCS) refere-se 
à quantidade relativa de gordura subcutânea 
corporal ou reserva de energia na vaca. É uma 
importante ferramenta de gerenciamento que 
nos auxilia a maximizar a produção de leite e 
eficiência reprodutiva, reduzindo a incidência 
de doenças metabólicas e outras no peri-parto.
O escore de condição corporal tem recebido 
considerável atenção como uma ferramenta 
para ajudar na gestão de programas nutricionais 
em rebanhos leiteiros. Esse sistema é baseado 
em avaliações visuais e táteis das reservas 
corporais em pontos específicos do corpo 
da vaca, sendo desenvolvido a partir de uma 
escala biológica de 1 a 5, com subunidades de 
0,25 pontos, em que 1 representa uma vaca 
muito magra e 5 uma vaca muito gorda, sendo 
utilizado independentemente do peso corporal 
ou do tamanho (altura, perímetro torácico e 
comprimento) de vacas leiteiras (EDMONSON 
et al., 1989).
Vacas com ECC muito alto no início do pré-parto 
(ECC>3.25) apresentam menor consumo de 
matéria seca e tem maior risco de incidência de 
doenças. Vacas com ECC muito baixo (ECC<2.5) 
geralmente tem menor pico de produção 
de leite e menor produção total ao longo da 
lactação.  
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ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL 
EM VACAS LEITEIRAS

Vacas 3.25 _ 3.0 Vacas 2.75 Vacas 2,50 _ 2,75 Vacas 3.0 _ 3,25
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Escala de 1 a 5

1 = Extremamente magro;

2 = Moderadamente magro;

3 = Intermediário;

4 = Moderadamente gordo;

5 = Extremamente gordo.

Essa escala também é dividida

em unidades menores (a cada 0,25),

ou seja, classificam-se os

ECC como: 2,5; 2,75; 3,25; etc.

Pontos de Avaliação
• A avaliação é baseada na análise visual e tátil 
da quantidade de gordura no subcutâneo 
em pontos pré-definidos (base da cauda, 
regiões dorsais e costelas).

• Apesar de ser método subjetivo, segundo 
NRC (2001), é uma forma prática de avaliação 
de reservas corporais em vacas leiteiras.

• É variável em função do estágio de lactação 
e quantidades de reservas corporais dos 
animais avaliados.

Gordura

Escore
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magro

Moderadamente
magro
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Extremamente
gordo

1 2 3 4 5
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Se a ponta dos íleos e Ísquios esti-
ver com formato arredondado.

ECC = 3

ECC = 2.50

ECC = 2.75
Se a ponta dos íleos estiver com  formato  
angular  e  ísquios  arredondados.

Se a ponta dos íleos e ísquios esti-
ver com formato angular e pouca 
gordura nos ísquios.

Se íleos e ísquios angulares sem nenhuma 
camada de gordura nos ísquios. Se as corru-
gações das hemi-costelas estive- rem ½ da 
linha entre a espinha dorsal e as pontas das 
costelas ECC= 2.25. ECC= 2 Se as corrugações 
das  hemi-costelas estiverem 3/4 da linha 
entre espinha dorsal e ponta das costelas.

Se a linha forma um V 
definido, ECC<=3,0.

Avaliação da figura formada entre íleo, 
ísquio e articulação coxofemoral.

ECC < 2.50
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Se os ligamentos sacrais e da 
cauda estiverem visíveis.

Se os ligamentos sacrais estiverem visíveis 
e os da cauda parcialmente visíveis

Avaliação da figura formada entre íleo, 
ísquio e articulação coxofemoral.

Se a linha forma um U 
definido, ECC>=3,25.

ECC = 3.25 ECC = 3.50

Se o ligamento sacral estiver leve-
mente visível e os ligamentos da cau-
da não estiverem visíveis, ECC = 3.75.
Se o ligamento sacral e da cauda não 
estiverem visíveis ECC>=4.

Se apresentar linhas retas entre íleo, ísquio e articulação coxofemoral ECC > 
4. Se as pontas das hemi-costelas estiverem parcialmente visíveis ECC = 4.25.

Se ísquios estiverem encobertos e íleo visível ECC = 4,5.

Se íleo estiver parcialmente visível ECC = 4,75. Se todas as proeminências 
ósseas estiverem arredondadas ou pouco visíveis ECC = 5.
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