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Ossos carnudos adequados a cada porte de cão:!

Cães de até 
5kg

Cães de 5 
a 10kg

Cães de 10 
a 22kg

Cães de + 
de 22kg

Cães com focinho 
curto como 

Buldogues, Pugs e 
Shih Tzus

Pescoço de 
frango ou 

pato sem pele

cortado ao 
meio ou 
inteiro

inteiro inteiro inteiro cortado ao meio, 
inteiro ou moído

Dorso de 
frango ou 

pato sem o 
excesso de 

peles e 
gorduras

cortado em 
10 pedaços

cortado 
em 5 

pedaços

cortado ao 
meio

inteiro cortado em até 10 
pedaços ou moído!

Cabeça de 
frango ou 
pato sem 

bico

cortada ao 
meio ou 
inteira

inteira inteira inteira Inteira ou cortada ao 
meio

Pé de frango 
ou de pato 
sem unhas

não é 
seguro

até 1 por 
dia, inteiro

até 1 por 
dia, inteiro

até 2 por 
dia, inteiros

não é seguro

Ponta de asa 
de frango ou 
de pato (sem 

a coxinha)

cortada ao 
meio ou 
moída

cortada 
em 2 

pedaços 
ou inteira

inteira inteira cortada ao meio ou 
moída

Asa de frango 
ou de pato 
completa 

(com 
coxinha)

moída moída moída inteira moída

Coxa de 
frango ou 

pato

não é 
segura

não é 
segura

cortado ao 
meio ou 
inteira

inteiro não é seguro

Sobrecoxa de 
frango ou de 

pato

não é 
seguro

não é 
seguro

cortada ao 
meio ou 
inteira

inteira não é segura
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Pescoço de 
peru

moído moído corte cada 
vértebra 

cortada em 
4 pedaços 

ou dê 
moído

vértebras 
inteiras

moído

Pescoço de 
leitão ou 
cordeiro

não é 
seguro

não é 
seguro

cortado Cortado ao 
meio ou 
inteiro

não é seguro

Pedaços de 
coelho (meia 
carcaça ou 

inteira, 
cabeça ou 
membros)

moídos moídos pedaços 
cortados ao 

meio ou 
inteiros

inteiros moídos

Codorna 
(meia carcaça 

ou inteira, 
cabeça ou 
membros)

moída pedaços 
cortados 
ao meio

Inteira ou 
ao meio

inteira moída

Rã (meia 
carcaça ou 

inteira, 
cabeça ou 
membros)

moída pedaços 
cortados 
ao meio

Inteira ou 
ao meio

inteira moída

Cães de até 
5kg

Cães de 5 
a 10kg

Cães de 10 
a 22kg

Cães de + 
de 22kg

Cães com focinho 
curto como 

Buldogues, Pugs e 
Shih Tzus
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