
 

 

VISÃO NOS CÃES 
 

Todos nós amantes dos cães, profissionais do meio ou não, já nos 

perguntamos um dia como os cães enxergam o mundo. Várias são as situações nas 

quais essa pergunta aparece: brincando com eles, passeando ou quando estamos 

vendo TV e eles estão ao nosso lado. Será que vêem da mesma forma que nós 

vemos? O mundo que eles enxergam é cinza? Sua visão é melhor de dia ou de 

noite?  
A questão de como e quanto os cães enxergam não é tão simples de 

responder, já que a visão é uma percepção individual do mundo. A ciência e a 

tecnologia atuais têm nos ajudado muito em responder objetivamente esta 

questão, muito embora saibamos que, na melhor das hipóteses, nossa 

compreensão da função visual canina será somente uma boa aproximação de como 

ela é na realidade. Nessa tentativa de compreender essa função e descrever as 

habilidades visuais dos cães nós usamos termos correntes da nossa própria 

capacidade visual. 
Há três aspectos que podem nos ajudar a entender melhor a função visual: 

(1) acuidade visual, (2) habilidade em detectar luz e cores e (3) as características 

dos parâmetros visuais individuais. 
Todos os seres vivos, de uma forma ou outra, estão bem adaptados ao seu 

meio ambiente, portanto a comparação entre a função visual de espécies diferentes 

tem caráter meramente didático, sem a intenção de classificar como pior, ou 

melhor, uma em relação à outra. 

Sensibilidade à luz 
O olho pode responder a mudanças nos níveis de luminância do meio 

ambiente. O sistema visual canino não é adaptado ao dia ou à noite, porém devido 

à sua arquitetura, sua performance visual é aumentada em condições de baixa 

luminosidade.  
Basicamente os responsáveis pela visão são os fotorreceptores, que tanto 

nos seres humanos quanto nos cães têm a mesma função. Há dois tipos de 

fotorreceptores: os cones e os bastonetes que diferem entre si na função, 

morfologia e distribuição na retina. Funcionalmente os cones são caracterizados 

pela alta resolução de detalhes, resposta rápida, percepção de cores e baixa 

sensibilidade a pequenas flutuações no nível de luminância, são os responsáveis 

pela visão diurna ou fotópica. O sistema dos bastonetes é caracterizado por 

resolução visual pobre e não detecção de cores, mas são extremamente sensíveis a 

mudanças no nível de luminosidade, são os responsáveis pela visão escotópica, i.e. 

em ambientes com baixa luminosidade e à noite (Figura 1).  

 

 
Figura 1 – Figura ilustrativa de cones e bastonetes. S-cone= cone azul; M-cone= cone verde; L-cone= 

cone vermelho; rod= bastonete. Os cães só possuem os cones azuis e os vermelhos. 



 

 

Os cães empregam vários métodos para aumentar sua visão em condições 

de baixa luminosidade. Os 25º centrais da retina dos cães consistem basicamente 

de bastonetes. A rodopsina (o fotopigmento dos bastonetes) dos cães é um pouco 

diferente daquela encontrada nos seres humanos. Nos cães a rodopsina tem seu 

pico de sensibilidade à luz entre 506 e 510 nm, que é típico de animais adaptados à 

visão em baixas quantidades de luz. Após extensa exposição à luz forte, a 

rodopsina dos cães demora mais de uma hora para que ocorra a regeneração. A 

rodopsina dos seres humanos tem seu pico de sensibilidade em comprimentos de 

onda menores (aproximadamente 496 nm) e sua regeneração é mais rápida após 

exposição a luz brilhante. 
Uma das razões pelas quais os cães têm maior sensibilidade na penumbra é 

a existência de uma área localizada superiormente na retina denominada de 

tapetum lucidum, é o famoso “olho de gato” que reflete quando o olho, do cão ou 

do gato, é atingido por um feixe luminoso (Figura 2). Essa área tem a capacidade 

de refletir a luz, fazendo com que uma pequena quantidade de luz que a atinja seja 

aproveitada ao máximo para sensibilizar os fotorreceptores. Ela fornece ao menos 

uma segunda chance de cada fotom de luz ser capturado pelos fotorreceptores. A 

área tapetal da retina de gatos pode refletir a luz cerca de 130 vezes mais que o 

olho humano, e a dos cães, devido às diferenças anatômicas existentes, um 

pouquinho menos. 
O tapetum pode ter outras funções além de refletir a luz. Há suspeitas de 

que nesta região nos gatos e nos lêmures a riboflavina tapetal absorve luz de 

comprimento de onda curto (ex. azul 450nm) e converte em luz de comprimento 

de onda longo (520 nm) que é mais próximo da sensibilidade máxima da rodopsina 

nos bastonetes. 

 
Figura 2 – Foto de fundo de olho normal de cão. A letra “T” identifica a região tapetal, responsável pela 

reflexão da luz. 

Sensibilidade ao movimento 
Embora ainda pouco estudado, parece que a sensibilidade ao movimento é 

um aspecto critico da visão nos cães.  
Alguns, mais observadores, já devem ter percebido que para um cão é 

muito mais fácil identificar objetos em movimento do que os estacionários. É mais 

fácil para eles seguirem uma bolinha rolando do que achá-la quando parada. Um 

estudo antigo envolvendo cães Pastores Alemães revelou que eles percebiam 

pessoas (1,73 m altura) em movimento entre 810 a 900 m de distância enquanto 

que para perceberem as mesmas pessoas paradas, a distancia máxima foi de 585 

m. 
 

 



 

 

Sensibilidade à intermitência da luz 
Uma curiosidade sobre os cães é a freqüência na qual ocorre a fusão da luz 

intermitente.  
Nós, seres humanos, temos a capacidade de fundir as oscilações de luz, em 

média, na freqüência de 60 Hz, ou seja, embora saibamos que a luz pisca 60 vezes 

por segundo nós a percebemos como se fosse contínua.  
Estudos eletrorretinograficos sugerem que os bastonetes dos cães podem 

detectar intermitência (flicker) de luz numa freqüência máxima de 20 Hz, já os 

cones detectam-na entre 70 e 80 Hz e, portanto conseguem perceber flicker na 

freqüência de 60 Hz. 
Num estudo comportamental em 4 Beagles treinados a pressionar um botão 

quando a luz era percebida como pulso, demonstrou-se que eles podem detectar 

flicker em freqüências moderadas (70 a 80 Hz) e também a baixas freqüências. 
Isto significa que “vendo” TV eles percebem as cenas como se fossem 

fotografias exibidas rapidamente. A atual tecnologia já nos dá opção de ter TVs e 

monitores de vídeo com uma freqüência de resolução bem mais alta o que minimiza 

ou até anula esse efeito. 

Perspectiva Visual 
 Depende da altura relativa dos olhos em relação ao solo e em relação ao 

meio ambiente no qual o animal vive. Devido à grande variação de altura existente 

na espécie um pasto com grama alta é visto de maneira diferente por um Shih Tzu 

e por um Dogue Alemão. Para o primeiro o pasto pode ser um obstáculo para sua 

visão, enquanto que para o segundo não. Algumas raças como por exemplo o 

Springer Spaniel, contornam tais obstáculos simplesmente dando saltos contínuos 

para poder visibilizar seu entorno. 

Campo visual 
Com relação ao campo de visão dos cães também encontramos diferenças 

em relação a nós seres humanos. O campo visual dos cães é de aproximadamente 

240º (horizontal), 60 a 70º maior que o do homem, sendo limitado pelo nariz 

quando olha para baixo da linha do horizonte, nas raças de focinho longo (Figura 

3). 

 
Figura 3 – Campo visual humano em comparação ao campo visual canino. Em azul identificamos o 

campo de visão binocular, ou seja, com os dois olhos. Em amarelo, o que cada olho vê separadamente, 

ou seja, visão monocular. 



 

 

 

 



 

 

Acuidade visual 
Uma das funções mais importantes da visão é a acuidade visual que é o 

poder máximo de resolução do olho. Esta função depende grandemente das 

propriedades ópticas do olho (filme lacrimal, córnea, humor aquoso, cristalino, 

corpo vítreo) e da capacidade de focalizar a imagem sobre a retina. 
Os cães usam o olfato e a visão para encontrar objetos, o que dá a falsa 

impressão de que são míopes, porem os cães são considerados uma espécie 

emétrope, ou seja, têm visão dentro dos limites da normalidade, não sendo míopes 

nem hipermétropes. Porém dentro da população canina encontramos indivíduos 

com visão anormal, indivíduos míopes por idade avançada e até raças predispostas 

à miopia. Cães com astigmatismo também são encontrados, mas essa condição é 

bastante rara. 
Num estudo realizado com 240 cães de várias raças foi constatado uma 

refração de repouso de 0,25 dioptrias de emetropia. Dentro da população de cães 

podemos encontrar cães míopes e até raças com predisposição à miopia. Num 

estudo 53% dos Pastores Alemães de uma clínica veterinária foram diagnosticados 

como míopes (-0,5 D). em contraste somente 15% de Pastores Alemães que 

trabalham como guias-de-cego foram diagnosticados como míopes. Este numero é 

menor provavelmente pelo fato de cães com altos graus de miopia não se 

prestarem ao trabalho como guias. Outras raças mencionadas na literatura como 

propensas são o Rottweiler e o Schnauzer.  
O mecanismo de acomodação é outro fator muito importante, pois objetos 

em diferentes distâncias devem ser visto igualmente claros. A acomodação no cão é 

limitada a 2 a 3 dioptrias. Isto sugere que os cães são capazes de focalizar 

adequadamente na retina, objetos distantes 33 a 50 cm dos olhos. Distâncias 

menores que 33 cm aparecem borradas 
A forma mais tradicional de expressarmos a acuidade visual (AV) é pela 

tabela de Snellen. Todos nós que já fomos ao oftalmologista nos deparamos com 

uma tabela cheia de letras de diferentes tamanhos, ou ainda aquela formada 

somente de letras “E” de diversos tamanhos e orientações. Cada linha de letras 

está associada a um número, como se fosse uma “nota”, que equivale à acuidade 

visual. A AV de um sujeito é então expressa pelo número associado à linha que 

contém as letras de menor tamanho que ele conseguiu ler. Por exemplo, acuidades 

visuais na escala de Snellen de 20/20, 20/40, 20/100 representam que o sujeito 

avaliado necessita estar a 20 pés, ou 6 metros, de distância da imagem de teste 

para discernir os detalhes da mesma em relação à média das pessoas com visão 

normal que conseguem o mesmo feito a 20, 40 ou 100 pés de distância, 

respectivamente. Quanto maior o número da direita, pior é a acuidade visual do 

sujeito. Com relação aos cães por serem não verbais, necessitamos abordar esta 

função de outras maneiras. 
Vários estudos tiveram como objetivo a determinação da AV dos cães. 

Dentre eles destacamos os testes comportamentais e os eletrofisiológicos sendo 

estes mais objetivos que os primeiros, pois, via de regra, não necessitam de muita 

cooperação do animal analisado. Como média de todos estes testes já realizados 

podemos dizer que a acuidade visual de um cão adulto é de 20/75. Ou seja, o que 

um ser humano, com acuidade normal, enxerga a 75 pés de distância, um cão, com 

acuidade normal, só conseguirá ver se estiver a 20 pés de distância. 
Em termos numéricos a AV nos cães é pior que a nossa. Lembramos que 

isso é apenas uma constatação e que os cães são bem adaptados a esse nível de 

acuidade visual. 



 

 

 

 



 

 

Num estudo desenvolvido por nós (Figuras abaixo) no Departamento de 

Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia, medimos a AV de cães adultos e 

filhotes das raças Bulldog Inglês, Husky Siberiano e Terrier Brasileiro (procedentes 

do canil Indalo In Totem) (MORENO-CARMONA, F.M.). Realizamos um tipo de 

eletroencéfalograma1[1] da região posterior da cabeça responsável pela visão, o 

córtex occipital. Os chamados potenciais visuais evocados de varredura foram 

realizados nos cães adultos e filhotes e concluímos que a acuidade visual dos cães 

da raça Terrier Brasileiro está por volta de 20/65, um pouco acima da média 

considerada como normal para os cães. Este teste é não-invasivo e não são 

utilizadas drogas de nenhuma natureza para sua realização. 
O estabelecimento do padrão de AV de outras raças se faz necessário, ou de 

pelo menos de raças representantes dos vários tipos cefálicos encontrados nos 

cães. 
Uma pessoa mais critica poderia nos perguntar por que determinar a AV dos 

cães. Sabendo qual a acuidade normal dos cães nós poderemos identificar 

alterações nessa função e diagnosticar, bem como, tratar e acompanhar a evolução 

de doenças oculares com maior rigor. Também poderemos muito em breve 

responder uma das questões mais freqüentes da clínica oftalmológica veterinária, 

até a pouco tempo sem resposta: quanto uma doença ocular afeta realmente a 

visão dos cães? Ou ainda, meu cão enxerga? Quanto? 
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Visão de cores 
Outro aspecto importante da função visual nos cães é a visão de cores. 

Como já dissemos os cones são os responsáveis pela visão de cores. Dois tipos de 

cones são encontrados nos cães. Um que é sensível ao violeta/azul (429 a 475 nm) 

e outro que é sensível ao amarelo (500 a 620 nm). Portanto diferente de nós, 

tricromátas, que possuímos 3 tipos de cones (sensíveis respectivamente às cores 

amarelo, verde e azul), os cães não têm capacidade de identificar o verde, sendo 

portanto considerados dicromátas. 
Apesar desse potencial de visão em cores, não sabemos exatamente se os 

cães percebem essas cores da mesma maneira que nós as percebemos (Figura 4). 

Contudo podemos especular que a percepção de cores nos cães é semelhante à 

nossa numa condição específica: o por do sol, quando as cores predominantes são 

o amarelo e o azul. 
Num estudo mais recente (2000) 2 fêmas da raça Shiba foram treinadas 

usando o método de condicionamento operante, mediante reforço positivo com 

comida, a apertar botões com seu focinho a distinguir entre cartões coloridos e 

cartões cinza, simultaneamente apresentados. Seus resultados sugerem que os 

cães são capazes de distinguir entre as 3 cores primárias (vermelho, azul e verde) 

e o cinza. 
Esta questão ainda requer muito esforço científico para ser concluída... 



 

 

 

Figura 4 – espectro de cores da visão humana em comparação com a visão canina. 
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Mestrado) 
Todas as informações contidas neste site são apenas de caráter informativo 

e não substituem, em hipótese alguma, as orientações do seu médico veterinário. 

As figuras contidas neste artigo foram capturadas da internet. Caso alguma delas 

tenha direitos, por favor nos avisem para que as retiremos. 
 

2[1] Potencial Visual Evocado de Varredura: procedimento não invasivo que capta o 

menor estímulo que o córtex visual consegue detectar. 

Não é permitida a reprodução de textos e fotografias deste site sem 

autorização.  
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