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RESUMO 

 

O sono é um evento fisiológico que ocorre em mais da metade da vida de quase todos animais 

vertebrados. Sabe-se que o comportamento do organismo nessa etapa é peculiar e, desse 

modo, o entendimento da fisiologia e características do sono é essencial. O sono é um evento 

cíclico, em que ocorre a perda total ou parcial da consciência de maneira reversível. Esse 

evento é regido pela interação de dois processos importantes: processo homeostático e ritmo 

circadiano. Sabe-se que em cada espécie esse ciclo comporta-se diferentemente. Com isso, a 

busca por informações relacionadas ao comportamento normal do ciclo vigília-sono do cão é 

necessária, uma vez que, esse tema é pouco abordado na literatura médica veterinária, o que 

estimulou a realização do presente estudo. Utilizou-se 24 cães da raça Golden retriever, 

adultos (entre 2 e 6 anos), machos e fêmeas não castrados, hígidos. Realizou-se a vídeo-

monitorização de cada animal em seu habitat natural e rotina preservada durante quatro dias 

consecutivos. As imagens foram analisadas a cada seis minutos e os dados foram tabulados 

em planilha especifica. Observou-se que o comportamento de sono dos cães é polifásico, ou 

seja, dividido em períodos diurnos e noturnos, ocorrendo, predominantemente, no período 

noturno. Além disso, observou-se que a média da quantidade de sono dos animais do presente 

estudo, foi superior à média diária descrita na literatura para os seres humanos. 

 

Palavras-chave: ritmo circadiano; reguladores do sono; SARA 
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ABSTRACT 

 

Sleep is a physiologic phenomenom that occurs in more than half of life of almost all 
vertebrates. Body behavior at this phase is peculiar, thus it is essential the understanding of 
the physiology and patterns of the sleep. Sleep is a cyclical event that occurs total or partial 
reversible loss of consciousness. This event is regulated by the interaction of two important 
processes: homeostatic process and circadian rhythm which act in a different ways in each 
species. Thereby, investigations about normal sleep-wake cycle behavior of the dog is 
required, because this subject is scarcely discussed in veterinary medicine literature which led 
to the development of this study. Were used twenty four healthy adults (between 2 and 6 
years old) Golden Retriever dogs, male and female not neutered. Video recording of each 
animal at the natural habitat and submitted to the normal routine throughout the four 
consecutive days were performed. The images were analyzed each six minutes and the data 
were tabulated. It was observed that the sleep behavior of dogs is polyphasic, that is, it is 
divided into daytime and nighttime, predominantly occurring at night. Furthermore, it was 
observed that the average amount of sleep is higher than the daily average of humans 
described in the literature. 

 

Key-words: circadian rhythm; sleep regulation; SRAA 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

 Na antiguidade, acreditava-se que o sono era induzido por divindades. No entanto, 

no período de transição entre a Idade Média e o Renascimento, esse conceito sofreu mudanças 

devido ao avanço da ciência e ao aumento do interesse no estudo acerca do ciclo sono-vigília. 

Em meados de 1860, pensava-se que o sono ocorria devido à congestão dos vasos sanguíneos 

cerebrais. No entanto, em 1866, o cirurgião William A. Hamond publicou artigo comparativo 

entre o sono e os efeitos da congestão vascular cerebral e concluiu-se que o primeiro 

configurava-se em um evento fisiológico e o último acarretava em estupor, um quadro 

patológico1. 

 Entre 1918 e 1926, houve uma epidemia do vírus influenza no mundo, doença 

conhecida como gripe letárgica2. Dentre os sinais clínicos, notou-se alterações relacionadas ao 

sono, como insônia ou excesso de sono (hipersonia)3. Em vista disso, houve a necessidade do 

aprofundamento do conhecimento relacionado ao sono. Em 1929, von Economo publicou 

estudo realizado em indivíduos acometidos com a doença e concluiu que aqueles que 

manifestaram quadro de insônia continham lesões na porção anterior do hipotálamo, enquanto 

os que apresentaram hipersonia continham lesões na porção posterior. Portanto, associou-se o 

hipotálamo à regulação do sono e da vigília2. 

Em 1949, Moruzzi e Magoun4 realizaram um estudo em que relacionaram a 

formação reticular à ativação do córtex cerebral para a promoção e manutenção do estado de 

vigília, cuja via de associação passou a ser denominada Sistema Reticular Ativador 

Ascendente (SARA). Posteriormente, na década de 50, com o auxílio de equipamento que 

registra a atividade cerebral, conhecido como eletroencefalograma (EEG), realizaram-se 

estudos que possibilitaram a identificação de diferentes padrões que ocorrem durante o sono, 

o que possibilitou a classificação das diferentes fases e estágios do sono. Além disso, os 

estudos realizados até a metade do século XX permitiram a consolidação do conceito do 

sono5. 

O sono é um evento cíclico que ocorre nos animais vertebrados, caracterizado 

pelo estado de inconsciência reversível e redução da atividade motora voluntária6. Esse evento 

ocorre de maneira periódica, regular e se manifesta em quantidade e períodos distintos nas 

diferentes espécies. Ademais, sabe-se que o sono é um componente vital para os animais7. 

Segundo o modelo proposto por Borbely em 1982, a regulação do ciclo vigília-

sono se dá pela interação de dois processos: processo homeostático (processo S) e ritmo 

circadiano (processo C). O papel do processo homeostático nesse ciclo está relacionado à 
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necessidade de dormir do indivíduo8. Isso se dá devido ao acúmulo de determinada substância 

no cérebro durante a vigília, até atingir concentração capaz de inibir o circuito promotor da 

vigília9. Por sua vez, o ritmo circadiano é responsável por regular o relógio biológico, que 

além de garantir o ciclo e a periodicidade do ciclo vigília-sono, regula atividades endócrinas, 

metabólicas e fisiológicas do organismo10. 

A função do sono não é completamente compreendida, mas sabe-se que exerce 

importante papel na cognição11, memória, restauração da energia cerebral, restauração celular, 

desintoxicação do cérebro, equilíbrio do sistema nervoso central, síntese proteica, regulação 

hormonal, dentre outros12. Portanto, a privação ou a diminuição da quantidade de sono no 

indivíduo acarreta em prejuízos, como: sonolência excessiva, dificuldade na execução de 

tarefas do cotidiano, problemas com a concentração, irritabilidade, ganho de peso, déficit no 

aprendizado, consolidação da memória prejudicada e a longo prazo, demência, doenças 

cardíacas e pulmonares, hipertensão, dentre outros13. 

A busca pelo conhecimento do sono é importante devido ao grande número de 

questões ainda não respondidas acerca da fisiologia, função, fisiopatogenia de distúrbios, 

tratamentos, dentre outros. Sabe-se que o avanço desse estudo foi possível devido ao uso de 

animais (ratos, gatos, cães, equinos, ovelhas e bovinos) como modelo experimental14,15. Com 

isso, a medicina avançou no último século com os meios de diagnósticos de distúrbios e 

análise do sono. Contudo, o estudo do sono nos animais domésticos é escasso e o 

entendimento dos médicos veterinários é praticamente nulo.  

Face aos dados escassos na literatura referente ao comportamento do sono em 

cães, esse trabalho tem como objetivo analisar o sono dos cães ao longo dos diferentes 

períodos do dia para fins de comparação com as informações em outras espécies, em especial 

a humana, no intuito de melhor diagnosticar e caracterizar os distúrbios relacionados ao ciclo 

de vigília-sono nos cães, de forma a permitir futuramente a implementação e consolidação de 

modalidades terapêuticas eficazes, o que não é observado atualmente. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Sono 

 

O sono é o resultado de processos cerebrais ativos que ocorrem em diversas 

regiões do sistema nervoso central16. Além disso, é dividido em duas fases distintas: REM 

(Rapid Eyes Moviment) e NREM (non-Rapid Eyes Moviment). Essas fases distinguem-se na 

função, características e atividade elétrica cerebral17. Ademais, durante episódio completo de 

sono, essas fases distribuem-se de maneira cíclica, iniciando-se com o sono NREM, seguido 

do sono REM18. 

O sono NREM é dividido em três estágios: N1, N2 e N319. O estágio N1 é a 

transição do estado de vigília para o sono, portanto, é considerado sono superficial3. O estágio 

N2 é o sono intermediário e caracteriza-se pela presença de grafoelementos denominados 

fusos e complexos K, que surgem com a finalidade de proteger o sono em resposta à 

estímulos que promovam o despertar20. Por fim, o estágio N3 é conhecido como sono de 

ondas lentas, devido à presença de ondas com baixa frequência e alta amplitude. A fase 

NREM é a mais abundante, profunda, na qual ocorre redução do metabolismo e diminuição 

do consumo da energia cerebral21. 

A fase REM do sono caracteriza-se pela atonia muscular, movimentos oculares 

rápidos, atividade elétrica de frequência mista, a qual apresenta morfologia análoga a de 

dentes de serra (ondas “dente de serra”)1, pressão sanguínea oscilatória, frequência 

respiratória e cardíaca irregulares e aumento do metabolismo cerebral21. Conhecido como 

sono paradoxal, por tratar-se de atividade elétrica cerebral semelhante à da vigília22, o sono 

REM relaciona-se fortemente com a consolidação de memória23, além de exercer influência 

na cognição18. 

 

2.1.1. Fisiologia 

 

No sistema nervoso central, há neurotransmissores que promovem e mantem a 

vigília e o sono, os quais são produzidos e liberados por neurônios específicos6. O SARA, 

sistema formado por axônios que se projetam da porção do tronco encefálico, denominada 

formação reticular, é responsável pela promoção e manutenção da vigília pela ativação do 

córtex cerebral24. Por sua vez, o sono é induzido por neurônios localizados na região 
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denominada núcleo pré-óptico ventrolateral (VLPO) no hipotálamo, que atuam inibindo os 

componentes do SARA7. 

A existência e função do SARA foram descritas por Moruzzi e Magoun4 (1949), 

ao realizarem a estimulação elétrica do tronco encefálico de gatos e verificarem que gerou 

ativação cortical no registro de EEG, além da realização da transecção do tronco encefálico no 

nível do mesencéfalo, levando ao quadro de sono contínuo. Assim, concluiu-se que a vigília 

ocorre devido à ativação do córtex cerebral, por meio do circuito tálamo cortical, pelos 

neurônios que constituem o SARA. 

O SARA é constituído por núcleos e projeções, como os núcleos colinérgicos e os 

monoaminérgicos24. Os núcleos colinérgicos são: núcleo tegmentar laterodorsal e núcleo 

tegmentar pedunculopontino, os quais produzem acetilcolina. Núcleos colinérgicos também 

são encontrados no prosencéfalo basal25. Por sua vez, os núcleos monoaminérgicos são: locus 

cerúleos, núcleos da rafe, substância cinzenta periaquedutal ventral e núcleo tuberomamilar 

do hipotálamo, que produzem noradrenalina, serotonina, dopamina e histamina, 

respectivamente26.  

A dessincronização demonstrada no registro de EEG durante a vigília dá-se pela 

atividade neural do circuito tálamo-cortical27. Os núcleos colinérgicos projetam-se para 

regiões como o núcleo intralaminar, centro de relé do tálamo e núcleo reticular do tálamo. 

Uma vez que essas regiões exercem importante papel na regulação da atividade talâmica, 

atribui-se aos núcleos colinérgicos forte influência na atividade talâmica-cortical, pois 

permitem fluxo de informações entre o tálamo e o córtex cerebral, o que gera tal 

dessincronização28. Portanto, a atividade colinérgica é intensa durante a vigília e diminui 

progressivamente durante o sono NREM. Logo, encontra-se presente no sono N1, em menor 

intensidade no sono N2 e nula no sono N3. Em contrapartida, a atividade colinérgica está 

presente no sono REM25. 

Os neurônios dos núcleos monoaminérgicos tem intensa atividade durante a 

vigília, atividade decrescente no sono NREM e nenhuma atividade durante o sono REM29. 

Esses núcleos estão projetados para o córtex cerebral, prosencéfalo basal, tálamo e hipotálamo 

lateral1. A serotonina e a noradrenalina, além do papel de ativar o córtex e promover a vigília, 

cumprem o papel de inibir os neurônios colinérgicos na promoção do sono REM30. Além 

disso, a histamina é o principal neurotransmissor promotor da ativação cortical produzido no 

SARA3. Neurônios histaminérgicos projetam-se diretamente para o córtex cerebral, núcleo 

pré-óptico do hipotálamo, hipotálamo anterior, além de regiões do tronco encefálico e 

prosencéfalo basal31. Por outro lado, sabe-se que a dopamina exerce influência na promoção 
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da vigília, mas seu mecanismo ainda é desconhecido. Sabe-se que o uso de fármacos que 

bloqueiam ou inibem a recaptação da dopamina, tem ação no sono e na vigília, sendo que o 

primeiro promove o sono e o segundo influencia na promoção da vigília32 (Figura 1).  

	
FIGURA 1 - Esquema representativo da promoção da dessincronização 

característica da ativação cortical típica da vigília. Em azul, 
estão representados os núcleos colinérgicos do SARA enviando 
fibras nervosas para o tálamo e o prosencéfalo basal projetando 
fibras nervosas colinérgicas para o córtex cerebral (NT – 
Núcleos tegmentares). Em branco, estão representados os 
componentes monoaminérgicos do SARA (LC – locus cerúleos, 
NR – Núcleos da rafe, vPAC – substancia cinzenta 
periaquedutal ventral, NTM – Núcleo tuberomamilar) exercendo 
atividade estimulatória diretamente ao córtex cerebral. O tálamo 
está representado em verde, e a setas representam o circuito 
tálamo-cortical. 
Fonte: Adaptado de Swick3. 

 

Por conseguinte, o sono ocorre quando há inibição da ação dos componentes do 

SARA por neurônios gabaérgicos e glicinérgicos localizados no VLPO7 (Figura 2). 

	
FIGURA 2 - Esquema representativo da inibição realizada pelo VLPO 

(Núcleo pré-óptico ventrolateral) no SARA que promove o 
início do sono NREM. O VLPO está demonstrado pela cor 
azul escuro, em que os neurônios gabaérgicos e glicinérgicos 
estão representados pelas setas as quais estão em direção aos 
componentes histaminérgicos, dopaminérgicos, 
serotoninérgicos, noradrenérgicos e colinérgico (LC – locus 
cerúleos, NR – Núcleos da rafe, vPAC – substancia cinzenta 
periaquedutal ventral, NTM – Núcleo tuberomamilar). 
Fonte: Adaptado de Swick3. 
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A teoria da bioestabilidade do ciclo vigília-sono proposta por Saper28 (2001), 

descreve a dinâmica de reciprocidade entre o VLPO e o SARA. Durante a vigília, a 

noradrenalina e a serotonina produzidas pelos neurônios que compõem o SARA exercem ação 

inibitória sobre o VLPO, que por sua vez, inibe o SARA, ou seja, os componentes do SARA 

ao inibir o VLPO, desinibem (estimulam) sua própria ação. Em contrapartida, quando o 

VLPO está em intensa atividade promove a inibição do SARA, levando ao comportamento de 

sono.  

 

2.1.2. Reguladores do sono 

 

A teoria da regulação do ciclo sono-vigília por meio da interação de dois 

processos foi proposta por Borbely, em 1982. Processo homeostático e ritmo circadiano 

interagem, promovendo alterações fisiológicas importantes no organismo, o que leva à 

ocorrência dos episódios de vigília e sono nos animais 10. 

  

a) Processo homeostático  

 

 O processo homeostático, também conhecido como processo S, relaciona-se com 

o débito de sono, ou seja, a necessidade de dormir do indivíduo, para que haja equilíbrio 

dinâmico do organismo. Logo, sabe-se que a atividade desse processo aumenta ao longo da 

vigília e decresce ao longo do sono, portanto, quando atinge seu limite inferior promove o 

despertar e quando atinge o limite máximo, induz o sono. Acredita-se que a ação de 

determinadas substâncias exerçam influência no processo S, como a adenosina e a hipocretina 
33. 

 A adenosina é um nucleosídeo subproduto da desfosforilação do ATP (adenosina 

trifosfato) e da AMPc (adenosina monofosfato cíclica), que tende a acumular no prosencéfalo 

basal ao longo da vigília devido ao intenso gasto energético das atividades neuronais que 

ocorrem nesse período34. Esse acúmulo pôde ser observado em estudo realizado por 

Basheer35, no qual promoveu-se a privação de sono em ratos. Além disso, sabe-se que ao 

longo do episódio de sono, essa concentração diminui significativamente36. 

 Em 1998, dois grupos distintos de pesquisadores denominaram, simultaneamente, 

a mesma substância com diferentes nomes: hipocretina e orexina. Essa substância é um 

neuropeptídio produzido e liberado por neurônios localizados no hipotálamo lateral. Os 

neurônios hipocretinérgicos projetam-se para todos os componentes do SARA28. Além disso, 
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a fisiopatogenia da narcolepsia, distúrbio do sono em que ocorre intrusões anormais de sono 

durante a vigília, está diretamente relacionada com a deficiência ou perda de capacidade de 

produção desse neuropeptídio37. Com isso, é conhecido que a hipocretina cumpre importante 

papel na promoção e manutenção da vigília, pois promove a excitação das células neurais 

responsáveis pela ativação cortical característica da vigília38. Ademais, células 

hipocretinérgicas projetam-se difusamente para regiões do sistema nervoso central (SNC) e 

apresentam atividade intensa durante a vigília, principalmente em momentos em que há o 

aumento da atividade psicomotora. Sabe-se que as hipocretinas são divididas em dois grupos: 

HcrtR1 e HcrtR2. O primeiro é responsável por manter o sono e a vigília e, o segundo 

envolve-se na função de manter o tônus do músculo esquelético durante a vigília1. 

 

b) Ritmo circadiano 

 

 O termo circadiano, origina-se do latim circa diem, que no português entende-se 

por “cerca de um dia”, refere-se à ocorrência de ciclos rítmicos que ocorrem no período de, 

aproximadamente, 24 horas no organismo dos animais39. Esse ritmo é geneticamente 

determinado, autossustentável40 e gerado por estímulos endógenos e exógenos no relógio 

biológico interno, que controla processos fisiológicos, metabólicos e comportamentais41. O 

relógio biológico interno é dividido em relógio biológico central e periférico. Sabe-se que a 

estrutura que comanda o relógio biológico central localiza-se no hipotálamo anterior, 

denominada núcleo supraquiasmático (NSQ). Essa estrutura sincroniza-se em ciclos devido 

aos períodos de claro e escuro (dia e noite) que ocorrem no ambiente41. O relógio biológico 

central comanda o relógio biológico periférico, que está situado nos órgãos e tecidos, como 

pele, fígado, rim, baço, pâncreas, coração, estômago, córnea, músculos e glândulas42.  

 A glândula pineal exerce importante papel no ritmo circadiano, devido à produção 

do hormônio denominado melatonina, principal sincronizador endógeno e indutor do sono. A 

regulação da atividade da glândula pineal é realizada pelo NSQ43. Axônios do relógio 

biológico central projetam-se para fibras eferentes do núcleo paraventricular do hipotálamo. 

Essas fibras descem pelo tronco cerebral sem fazer contato sináptico com quaisquer células 

até a medula torácica. Esses neurônios realizam sinapse com neurônios simpáticos pré-

ganglionares e, por conseguinte, os axônios pré-ganglionares saem da medula espinhal, 

passam pela cadeia simpática ao gânglio cervical superior, onde ocorre a sinapse final. Assim, 

os neurônios pós-ganglionares acompanham os vasos sanguíneos que chegam à glândula 

pineal. No interior da glândula, esses neurônios localizam-se próximos aos pinealócitos, 
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células responsáveis pela síntese de melatonina. No período escuro, o NSQ envia impulsos 

nervosos que geram descarga de noradrenalina nos terminais pós-ganglionares presentes 

próximos aos pinealócitos. Com isso, as catecolaminas atuam nos receptores beta-

adrenérgicos na membrana dos pinealócitos 44, o que eleva os níveis intracelulares de AMPc e 

induz a expressão da N-acetiltransferase, que estimula a síntese da melatonina45. 

 A melatonina é um hormônio comum em todos os vertebrados. Foi descoberta em 

1958 pelo médico Aaron Lerner na glândula pineal de bovinos46. A síntese da melatonina 

ocorre com a conversão do triptofano, presente na corrente sanguínea, em serotonina, que por 

sua vez, por meio da enzima aril-alcil-amina-N-transferase, converte-se em N-acetil-

serotonina que, por fim, mediada pela enzima hidroxi-indol-O-metil-transferase, é convertida 

em melatonina45. Sabe-se que essa síntese e a liberação desse hormônio ocorre 

exclusivamente no período escuro em todas as espécies. Em vista disso, o estímulo luminoso 

chega até a retina, que projeta-se ao NSQ, por meio do eixo retino-hipotalâmico que inibe a 

ação noradrenérgica no pinealócitos, cessando a síntese da melatonina47. 

 A forma com que a melatonina induz o sono ainda não é completamente 

elucidada, mas acredita-se que há ação na termorregulação, devido à presença de receptores 

nos vasos sanguíneos periféricos, promovendo vasodilatação e, com isso, exercendo 

influência no centro regulador do sono no hipotálamo48. Além de sincronizador endógeno e 

indutor do sono, esse hormônio exerce funções importantes no organismo, como modulação 

do sistema imunológico49, inibição de prostaglandinas, regulação da COX-2, o que garante 

efeito anti-inflamatório, além de ação antitumoral com a supressão de recaptação do ácido 

linoléico50, inibição da atividade mitótica e antioxidante. Dentre as funções da melatonina, a 

que se destaca é a capacidade cronobiológica51. 

 Conhecida como “tradutora” neuroendócrina da variação cíclica dos períodos de 

luz e escuridão que ocorre no ambiente, sabe-se que a melatonina é produzida e liberada em 

maiores proporções no inverno do que no verão, devido ao período noturno mais prolongado 

dessa estação. Esses níveis sazonais diferentes da melatonina, atuam como sinalizador 

temporal na organização de funções que são influenciadas pela duração da incidência 

luminosa do dia, como a reprodução dos animais. Além disso, garante o controle de padrões 

de secreção de substâncias, como o cortisol52. 

 Neste sentido, ao contrário da melatonina, o cortisol está relacionado à vigília por 

meio do CAR (cortisol awakening response), que eleva-se momentos depois do despertar. Há 

poucos estudos relacionado ao CAR na medicina veterinária e, de modo geral, não sabe-se 

precisamente a função e o propósito no ciclo de vigília e sono nos animais53. Porém, 
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observou-se que esse aumento de cortisol está relacionado ao aumento do estado de alerta. 

Além disso, acredita-se que o início desse aumento ajuda a promover o despertar. Estudos 

demonstraram que diminuições anormais no nível de cortisol em humanos, está relacionada a 

fadiga e sonolência54. 

A secreção do CAR ocorre devido à eventos que ocorrem no eixo hipotalâmico-

hipofisário coordenado pelo NSQ. Esses eventos iniciam-se com a liberação do hormônio 

corticotrófico, a partir do hipotálamo. Por conseguinte, esse hormônio estimula a liberação, na 

glândula pituitária, do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), que, por fim, estimula a 

liberação do cortisol na adrenal. Além do NSQ, há outras regiões que exercem influência no 

eixo hipotalâmico-hipofisário: córtex pré-frontal e componentes do sistema límbico 

(hipocampo e amigdala)55. 

 

2.1.3. Comportamento do ciclo vigília-sono 

 

Nos seres humanos, o comportamento do ciclo vigília-sono foi amplamente 

estudado16, 26, 30. Portanto, é conhecido que a necessidade diária de sono varia de acordo com a 

individualidade e a idade. O recém-nascido dorme cerca de 19 horas por dia 

(aproximadamente 80% do período de 24 horas) e os períodos de vigília ocorrem, mais ou 

menos, a cada 3 ou 4 horas, de acordo com a rotina de alimentação. Mais tarde, no primeiro 

ano de vida, o sono ocorre, em média, de 13 a 15 horas por dia, dividindo-se em períodos 

diurnos (aproximadamente duas vezes) e noturnos. Por sua vez, entre 2 e 4 anos de idade, 

comumente dorme-se de 12 a 13 horas, inclusive no período diurno (ao menos uma vez ao 

dia). Da infância à pré-adolescência, o sono ocorre entre 10 e 12 horas por dia e a partir dessa 

fase da vida, o sono diurno não é habitual. Por outro lado, os adolescentes necessitam de 8 a 

10 horas de sono. Na idade adulta, o ser humano necessita, em média, de 5 a 8 horas de sono, 

sendo que a maioria necessita de, no mínimo, 7 horas de sono diário para atender as 

necessidades fisiológicas de sono. Porém, há casos raros de necessidades reduzidas a 3 horas 

de sono sem quaisquer déficits físicos e mentais56. 

Além disso, no comportamento do ciclo vigília-sono, os seres humanos dividem-

se em dormidores curtos e longos. Os dormidores curtos são os indivíduos que apresentam 

redução na duração do sono ao mínimo necessário para o funcionamento normal do 

organismo. Por outro lado, o dormidor longo tem a necessidade de grandes períodos de sono 

noturno para atender as mesmas demandas que o dormidor curto atende com poucas horas de 

sono. Estudos comprovaram que essa divisão ocorre por fatores genéticos57.  



10 
	

Em comparação com a necessidade do sono dos seres humanos, a literatura 

descreve outras espécies de mamíferos que necessitam de diferentes quantidades de sono. 

Portanto, algumas espécies necessitam diariamente de menores quantidades de sono em 

relação ao humanos, como: girafa (4,5 horas), elefante (4 horas), cavalo (3 horas), foca (6 

horas), dentre outros. Por outro lado, há espécies que apresentam maior quantidade necessária 

de horas dormidas por dia, como: toupeira (8,5 horas), porquinho da índia (9,5 horas), 

babuínos (9,5 horas), golfinhos (10 horas), gatos (12,5 horas), rato (13 horas), coala (14,5 

horas), furão (14,5 horas), tatu (17 horas), gambá (18 horas) e morcego (19 horas)58. 

Acreditava-se que as características do comportamento do sono dos animais 

aproximavam-se em indivíduos de espécies diferentes que contivessem semelhanças 

genéticas, comportamentais e características anatômicas parecidas. Contudo, observou-se que 

não ocorre dessa maneira, pois indivíduos com características completamente distintas, como 

primatas, roedores e insetos tem comportamento de sono similares. Em contrapartida, o tempo 

diário de sono necessário varia em animais de acordo com a dieta. Portanto, é conhecido que 

os herbívoros tem menor necessidade diária de sono que os onívoros, que por sua vez, tem 

menor necessidade de sono que os carnívoros59. 

Além disso, o comportamento do sono entre as espécies apresenta determinadas 

particularidades. A posição adotada para dormir mais comumente utilizada pelas espécies de 

mamíferos é decúbito lateral ou esterno abdominal. Entretanto, animais como o elefante, o 

cavalo e a girafa dormem em posição de estação. Ademais, alguns cetáceos nadam enquanto 

dormem, alguns ruminantes (como a ovelha) ruminam durante o sono e outras espécies de 

mamíferos dormem de olho semiaberto. Além disso, há animais que realizam rituais pré-sono, 

como os cachorros, que fazem movimentos circulares no local escolhido para dormir58. 

O período do dia em que o sono ocorre varia de espécie para espécie e esse 

período relaciona-se diretamente com o padrão de atividade do animal. Há animais diurnos, 

noturnos, crepusculares e arrítmicos. Nos seres humanos e nos grandes primatas, o sono 

acumula-se em apenas um período, o noturno. Porém, a maioria dos mamíferos tem o sono 

polifásico, ou seja, o sono se divide em períodos diferentes do dia e os episódios de sono são 

interrompidos por períodos de vigília60. 

Estudos sobre o comportamento do sono dos cães foram realizados. Zanghi61 et al. 

(2013) caracterizaram o efeito da frequência da alimentação no comportamento de sono de 

cães da raça Beagle de diferentes idades (novos, adultos e velhos). Nesse estudo, todos os 

cães, independente da frequência de alimentação, apresentaram sono durante o dia, porém 

notou-se que a quantidade de sono diurno diminuiu nos cães mais velhos. Além disso, o 
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tempo de sono noturno também aumentou nos cães mais velhos. Por fim, concluiu-se que, 

independentemente da idade, alimentar os cães duas vezes ao dia, ao invés de somente uma 

vez, influenciou, significativamente, no padrão de sono diário dos cães, pois os cães dormiam 

mais cedo e acordavam mais cedo. 

 Outro trabalho relacionado ao comportamento do cão, foi realizado por Adam e 

Johnson62 (1993), que consistiu na vídeo-monitorização do período noturno (durante 8 horas 

por noite) de cães de diferentes idades (4 meses a 15 anos), machos e fêmeas de tamanhos 

variados. Os animais foram filmados em diferentes habitats usuais, os grupos foram divididos 

em: animais que viviam em abrigo para animais (Animal House at Murdoch University), 

animais que viviam com pessoas (tutores) em lugares com restrição de espaço e animais que 

viviam com pessoas sem restrição de espaço. Nesse estudo, concluiu-se que o comportamento 

de sono do cão é diferente do humano, além de que o padrão do sono altera de acordo com o 

estilo de vida do animal. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O presente trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Federal de Goiás (CEUA/UFG), sob o número 079/15. Foi 

desenvolvido no período de dezembro de 2015 a fevereiro de 2016. Os animais participantes 

permaneceram nas residências dos respectivos tutores em período integral. Todos os tutores 

consentiram na participação dos animais nesse estudo e receberam informações prévias sobre 

o intuito e recomendações acerca do trabalho desenvolvido por meio de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

3.1. Animais selecionados 

 

Selecionou-se 24 cães da raça Golden retriever para a realização do experimento 

com a finalidade de avaliar o comportamento de sono e vigília da raça. A predileção pela raça 

se deu por, conhecidamente, serem animais dóceis e de fácil manipulação, minimizando 

possíveis acidentes. Além disso, preconizou-se raça de grande porte com pelagem clara, para 

melhor visualização dos animais durante a filmagem. Ademais, foram selecionados animais 

com idade entre 2 e 6 anos, para auxiliar no entendimento do comportamento do ciclo vigília-

sono de cães na idade adulta, pois é conhecido que o padrão do sono altera de acordo com a 

idade (infância e senilidade)63, o que também ocorre nos seres humanos. Foram selecionados 

animais com escore corporal ideal, o que evitou que fossem selecionados animais que 

apresentassem distúrbios do sono relacionados a obesidade, como ronco e apnéia, os quais 

causam fragmentação anormal do padrão de sono. Além disso, selecionou-se animais que não 

tivessem acesso ao interior da casa do tutor, ou seja, que vivessem exclusivamente nos 

quintais e varandas com a finalidade de minimizar as interferências do comportamento do 

humano no ciclo de vigília-sono dos cães. Dentre os animais, foram utilizados 16 fêmeas e 8 

machos não castrados. Essa escolha foi realizada de maneira aleatória, de acordo com a 

disponibilidade dos animais para o estudo, pois o presente estudo não visou a análise do 

comportamento de acordo com o sexo. Além disso, foram selecionados animais saudáveis, 

sem histórico clínico recente de quaisquer alterações e para tanto, realizou-se exames físico e 

laboratoriais (hemograma e bioquímica sanguínea) previamente, para constatação da higidez 

desses animais. Preconizou-se animais que vivessem em ambientes com o mínimo de fatores 

que afetassem a qualidade do sono, como interferência sonoras externas indesejáveis 

(vizinhança com muitos ruídos), presença restrita de insetos como moscas, mosquitos, 
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besouros, livres de infestação por ectoparasitas (pulga e carrapato) ou quaisquer estímulo que 

levasse ao comportamento de prurido moderado ou intenso. Além disso, todos os animais 

participantes do presente estudo continham contactantes da mesma espécie (um ou mais) e 

preconizou-se fêmeas fora do período estral. 

 

3.2. Delineamento experimental 

 

Para a realização da vídeo monitorização, utilizou-se quatro câmeras digitais 

dotadas de dispositivo infravermelho (HS Bullet Infra Red, TecVoz, China), as quais foram 

dispostas nas casas de cada tutor de maneira que os cães fossem filmados 24 horas do dia para 

análise individual a posteriori. As filmagens foram realizadas no período de quatro dias, em 

adaptação ao realizado por Adam e Johnson62. Para tanto, os tutores foram orientados para 

que a rotina do animal fosse mantida, como por exemplo, a frequência de oferta de alimentos, 

a quantidade de ração e água, interação com humanos e outros animais. Além disso, orientou-

se que mantivesse a iluminação ambiente (dia e noite) e não fossem utilizadas quaisquer tipos 

de iluminação artificial. 

Após realizadas as filmagens, no final dos quatro dias de filmagem de cada 

animal, realizou-se análises e computou-se o comportamento de vigília ou sono a cada 6 

minutos em planilha especifica. Nessa planilha, dividiu-se o dia em 24 períodos e analisou-se 

o estado do animal 10 vezes por hora (momento 0, 6 min, 12 min, 18 min, 24 min, 30 min, 36 

min, 42 min, 48 min e 54 min.), atribuindo-se a letra A para o estado de vigília e D para o 

estado de sono. Por fim, ao final dos quatro dias, obteve-se 960 momentos de análises de 

comportamento por animal. Os critérios adotados na análise das imagens para determinar o 

estado A nos animais foram: (i) animal em estação, sentado ou deitado com a cabeça erguida; 

(ii) animal apresentando movimentações constantes dos membros e cabeça; (iii) animal com 

os olhos abertos. Para a qualificação no estado D considerou-se: (i) animal deitado, apoiando 

a cabeça sob o corpo ou chão sem apresentar movimentação constante de cabeça, membros e 

cauda; (ii) animal com os olhos fechados. Esses critérios foram adotados baseados na 

observação prévia do comportamento característico do cão durante os períodos de vigília e 

sono. No referido estudo, visou-se a mensuração da quantidade de sono, portanto, incluiu-se 

como comportamento de sono o período em que o animal preparou-se para iniciar o sono, 

conhecido na medicina como vigília relaxada. No exame de polissonografia em humanos, a 

vigília relaxada caracteriza-se pelo comportamento de deitar-se, com as luzes apagadas 

constando, no registro de EEG, atividade alfa característica da vigília. Além disso, esse 
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comportamento é contabilizado no período total de sono na análise da atividade elétrica 

cerebral na polissonografia.    

 

3.3. Análise estatística 

 

 As análises estatísticas foram computadas em planilha eletrônica (Excel®, 

Microsoft, Washington State, USA). Foram realizadas as médias do comportamento de sono 

por hora de cada animal dos quatro dias de vídeo-monitorização e as médias e desvios-padrão 

de todos os cães, por hora, dos quatro dias. Além disso, realizou-se as médias do período total 

de sono durante os quatro dias, de cada animal e as médias e desvios-padrão do período total 

de sono de todos os cães. Por fim, dividiu-se o dia em três períodos de 8 horas (Período 1 – 

07:00 às 14:00, Período 2 – 15:00 às 22:00, Período 3 – 23:00 às 06:00). Foram realizadas as 

médias do comportamento de sono por período dos quatro dias e as médias e desvios-padrão 

do comportamento de sono de todos cães por período, dos quatro dias.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As vídeo-monitorizações foram realizadas no período de dezembro à fevereiro, na 

estação de verão no Brasil. Nessa época do ano, na região de Goiás e outros estados, adota-se 

o horário de verão, em que acrescenta-se uma hora do horário normal, entre os meses de 

outubro ao final de fevereiro. Com isso, nesse período, o Sol nasce por volta das 7:00 horas e 

põe-se, aproximadamente, as 20:00 horas. Portanto, no presente estudo, constatou-se, por 

meio da vídeo-monitorização, esse comportamento do horário do ciclo dia e noite. Logo, com 

a recomendação realizada aos tutores de manter a iluminação ambiente, os 24 animais foram 

expostos somente à incidência luminosa solar e lunar. Com isso, minimizou-se as 

interferências no regulador do relógio biológico central, o que aproximou-se o desempenho do 

ciclo vigília-sono ao fisiológico, devido à capacidade sincronizadora da melatonina43. Além 

disso, todos os animais participantes do estudo já eram habituados ao tipo de iluminação 

recomendada. 

 Foi observado que o comportamento do sono da raça em estudo é polifásico 

(Figura 3), como descrito por Siegel59, pois ocorreu com durações variadas nos períodos do 

dia avaliados: manhã 182,00 ± 57,81 min., tarde: 226,19 ± 65,42 min. e noite: 400,19 ± 45,61 

min. (Tabela 1). 

 

	
FIGURA 3- Imagens de vídeo-monitorização de cães da raça Golden retriever durante períodos de sono durante 

o período do dia (A) e da noite (B), caracterizando um padrão típico de sono polifásico. 
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TABELA 1 - Médias do tempo, média geral e desvio padrão (em minutos) de sono em quatro dias de avaliação 
de 24 cães da raça Golden retriever (A-Z) no período 1 (07:00 às 14:00), período 2 (15:00 às 
22:00) e período 3 (23:00 às 06:00). 

 

 

Constatou-se nesse estudo que o tempo de sono concentrou-se no período 3, que 

se desenvolveu no escuro, sendo que a média desse período foi de 400,19 minutos, o que 

corresponde aproximadamente à 6 horas e 40 minutos ou 83,37% do tempo dedicado ao sono 

no referido período. Por sua vez, as frequências do tempo de sono no período 1 e 2 foram, 

respectivamente, 37,91% e 47,12% do total de cada período. Assim, os dados permitem 

inferir que mesmo em diferentes espécies com comportamentos distintos (humanos 

monofásicos e cães polifásicos)58, a frequência de sono é maior no período noturno nos 

retrievers (período 3). 

 Por conseguinte, observou-se que o intervalo entre episódios de sono (períodos de 

vigília) no período 1 e 2 foram maiores, e o comportamento dos cães nessas fases 

caracterizou-se por atividade intensa, como correr, latir, pular, rolar no chão, comer, brincar e 

interagir com humanos. Por sua vez, os episódios de vigília durante o período 3 ocorreram em 

menor quantidade e o comportamento dos cães foi mais ameno, sendo que os despertares 

durante esse período ocorreram primariamente para troca de lugar de dormir, troca de posição, 

coçar-se e lamber-se. Cabe ressaltar que os despertares durante a noite também ocorreram em 

razão de alertas provocados por ruídos externos. Em humanos, despertares inconscientes 

durante o sono são relatados em casos de distúrbios relacionados ao sono, como apneia e 

movimentos periódicos de pernas (periodic leg movements - PLM), dentre outros. Ademais, 

estímulos externos, além da necessidade de mudança de posicionamento e o ato de coçar-se, 

como observado nos cães desse estudo também são descritos em seres humanos64. 

 O sono também foi analisado por meio da média dos tempos, individualmente, a 

cada hora dos quatro dias (Tabela 2). 
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TABELA 2 - Médias do tempo, média geral e desvio padrão (em minutos) de sono, por hora, em quatro dias de 
avaliação de 24 cães da raça Golden retriever (A-Z). 

 
 

A análise dos dados da Tabela 2 permitiu verificar que os cães do presente estudo 

apresentaram particularidades no comportamento do sono. Nas primeiras horas do dia 

(período de início de incidência luminosa 07:00 da manhã às 13:00), as médias de tempos de 

sono dos cães foram as menores do dia. Além disso, houve grandes variações individuais em 

comparação aos outros tempos, pois houveram cães com médias muito baixas (zero, 4,5 min. 

e 6,00 min., por exemplo) ao passo que outros apresentavam médias muito altas (60 min.). Tal 

fato resultou-se de particularidades ou hábitos de rotina (atividades físicas, alimentação e 

interação) de cada cão. 

 Observou-se que a partir do momento em que o Sol se punha (entre 19:00 e 

20:00), a média geral do tempo de sono dos cães foi crescente (iniciando-se em 24,69 minutos 

às 19:00 e finalizando-se com 52,50 minutos às 05:00). Ademais, a partir das 06:00 da manhã, 

período em que o Sol nascia novamente, o tempo de sono diminuiu bruscamente 

(apresentando-se às 06:00 com a média de 45,19 minutos e à partir das 07:00 com a média de 

aproximadamente 20 minutos). Pode-se relacionar esse comportamento, ao efeito do ritmo 

circadiano na regulação do sono com a secreção de melatonina e do cortisol, que induz o sono 

no período de escuridão e a vigília no período claro, respectivamente43,44. Além disso, esse 

comportamento diferiu-se do comportamento do sono nos seres humanos, uma vez que o 

homem requer mais tempo para dormir depois que escurece devido a luminosidade artificial a 

qual é submetido no período da noite65. Por outro lado, no período das 07:00 da manhã às 

20:00 horas (período total de incidência luminosa), observou-se que a média geral de sono dos 

cães em estudo foi uniforme, de aproximadamente 20 minutos, com a mínima de 16,36 min. e 

a máxima de 29,31 min. 
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 O tempo total (acumulado) de sono nos quatro dias mensurados por vídeo-

monitorização dos cães neste estudo está representado na Figura 4. 

 

	
FIGURA 4 - Médias do tempo total (em minutos) de sono e média geral dos quatro dias de avaliação de 24 cães 

da raça Golden retriever (A-Z). 
 

A média geral do total de sono foi de 808,38 minutos, o que corresponde a 13,47 

horas por dia e frequência de 56,14% das 24 horas, o que é inferior ao do rato, coala, furão, 

tatu, gambá e morcego e superior ao da girafa, elefante, cavalo, foca, toupeira, porquinho da 

índia, babuínos, golfinhos, gatos e seres humanos. Pode-se tentar explicar estes dados com 

base na dieta de cada espécie, pois é conhecido que os carnívoros tem maior necessidade 

diária de sono que os onívoros, que por sua vez, tem maior necessidade do que os herbívoros. 

Além disso, o tamanho do córtex cerebral não correlaciona-se positivamente com a 

necessidade diária de sono dos animais. Como exemplo tem-se os elefantes, com o maior 

neocortex entre os animais terrestre e apresentam as menores necessidades fisiológicas de 

sono, ao passo que os ratos e os ornitorrincos, com os menores neocortex existentes e com as 

maiores necessidades diárias de sono59. Face ao exposto, outros parâmetros, provavelmente de 

natureza fisiológica ou metabólica, deverão ser considerados em pesquisas futuras para 

melhor entender as variáveis que podem influenciar na quantidade e qualidade do sono. 

Em estudo realizado por Takeuchi e Harada63, pôde-se observar que a idade do 

cão interfere no comportamento do ciclo vigília-sono. Em cães jovens (com idade menor que 

3 anos) notou-se que durante o dia (período de incidência luminosa) o sono ocupa 25% do 

tempo, enquanto que em cães idosos (acima de 16 anos) o sono ocupa 30% do tempo. No 

presente estudo, observou-se que em adultos (2 a 6 anos) hígidos da raça Golden retriever, o 

sono ocupou, em média, 39% do dia. Portanto, pôde-se observar que a quantidade de sono 

diurno dos cães retriever na idade adulta foi maior do que nos animais jovens e idosos do 
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referido estudo. Em contrapartida, durante o período noturno (período escuro), o sono ocupou 

60% do total do tempo dos cães jovens, enquanto em idosos ocupou 45%. Nesse estudo, 

constatou-se que em adultos o sono ocupou 80% do período noturno. No entanto, observou-se 

no presente trabalho que o sono noturno do cão retriever adulto ocupou maior quantidade do 

tempo do que em cães jovens e velhos do referido estudo. Pode-se inferir que há diferença no 

comportamento das três faixas etárias analisadas e essa divergência pode ser atribuída as 

diferentes necessidades fisiológicas de sono de cada idade, bem como à fatores climáticos 

(temperatura, incidência luminosa, etc), aos hábitos de cada animal, dentre outros. Portanto, 

para fins de comparação de quantidade de sono por faixa etária, estudos futuros podem ser 

realizados com cães de diferentes faixas etárias submetidos aos mesmos fatores climáticos e 

com rotinas semelhantes. 

 Em estudo realizado por Adams e Jhonson62, pôde-se inferir que os estilos de vida 

(restrição de espaço e estilo de habitat) interferem no padrão de sono. Nesse estudo, os 

animais foram monitorados durante 8 horas no período noturno e observou-se que, o sono dos 

animais que viviam em abrigo ocupou, em média, 80% do tempo total analisado, ao passo que 

animais que conviviam com tutores e com restrição de espaço dormiram 70% do tempo e 

animais que conviviam com tutores, sem restrição de espaço, dormiram 60% do tempo total 

de análise. Observou-se que o sono dos animais do presente estudo (os quais conviviam com 

tutores com restrição de espaço), ocupou, em média, 80,28% das 10 horas de período de não 

incidência luminosa (período escuro).  

  



20 
	

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nas raras vezes que o comportamento do sono é mencionado na rotina clínica de 

pequenos animais na medicina veterinária, o que se ouve é: “Meu cão (ou gato) dorme muito” 

ou “Ele dorme o dia todo”. E afinal, o que o médico veterinário tem a falar sobre isso? 

Geralmente, a resposta não está na ponta da língua como ocorre com outros assuntos 

corriqueiros. Diante disso, vê-se a necessidade de inclusão do conhecimento básico sobre o 

sono dentre os médicos veterinários, visto que é um evento que ocupa boa parte da vida dos 

animais e tem fisiologia e distúrbios peculiares. Com isso, o intuito da realização desse 

trabalho foi agregar informações ao conhecimento acerca do comportamento normal de sono 

dos cães diante da rara descrição existente na literatura cientifica sobre o assunto sob a óptica 

da medicina veterinária. 

 As intercorrências durante a realização do estudo foram mínimas e contornáveis e 

pôde-se realizar, satisfatoriamente, a monitorização da rotina dos animais sem interferências 

ou alterações no padrão de cada cão. Com isso, esse trabalho permitiu que se chegasse a uma 

média de sono diário entre os cães submetidos a diversas rotinas, como a alimentação, 

interação com humanos e mudança de ambientes assim como ocorre com os seres humanos, 

que possuem hábitos distintos dependendo da profissões e padrão social mas mantêm em 

média diária de oito horas de sono. 

 Ademais, esse estudo permitiu uma avaliação macro do sono que poderá servir de 

referência para a realização de estudos futuros das particularidades sobre o comportamento do 

sono de cães em diversos pontos, como a divisão de sexo, idade, peso, condição corporal, 

raça, dentre outros. Outro ponto de relevância para estudos, é a análise da variação hormonal 

(cortisol, melatonina, hormônio do crescimento) ao longo das 24 horas, além da avaliação 

eletroencefálica para mensuração das fases e estágios do sono para fins de certificação de 

eficiência do sono, essencial para o desempenho ideal das atividades cognitivas, de 

pensamento e de desempenho físico. 

 Além disso, o conhecimento do comportamento normal do sono auxilia na 

detecção de anormalidades, e assim, esse trabalho poderá contribuir para o melhor 

entendimento dos distúrbios relacionados ao sono nos cães, permitindo que futuramente, a 

fisiologia e comportamento normal do sono seja difundido no meio acadêmico de forma que o 

médico veterinário saiba responder as questões dos tutores acerca do sono de seus animais e 

estabelecer protocolo de tratamento adequado para os distúrbios do sono. 
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