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RESUMO 

 

O cerebelo foi desde sempre classificado como o responsável pela coordenação motora, mas 

em estudos recentes, têm-lhe sido atribuídas também funções cognitivas. 

Os estudos neuroanatómicos vêm confirmar as novas descobertas relativamente à 

conectividade do cerebelo com áreas associativas do córtex cerebral, envolvendo-o em funções 

cognitivas superiores. 

Este trabalho tem como objetivo explorar as “novas” funções do cerebelo através de uma 

breve revisão bibliográfica. Para tal, primeiramente será feita uma discrição anatómica e 

microscópica para um melhor enquadramento, passando de seguida a referir as suas vias de ligação. 

Por último, serão evidenciados alguns estudos realizados no âmbito das funções cognitivas 

atribuídas ao cerebelo. 
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ANATOMIA DO CEREBELO 

 

O cerebelo é constituído por uma estrutura medial, verme e dois hemisférios laterais (Afifi 

& Bergman, 2008). A parte mais anterior do verme está envolvida na coordenação motora grosseira 

e tónus muscular, enquanto a parte mais posterior, assim como os hemisférios laterais, está 

envolvida na coordenação motora fina, produzindo movimentos suaves e fluentes (Seeley et al., 

2001). 

Na sua face superior, a demarcação do verme e dos hemisférios não é muito evidente, pois a 

superfície é quase plana. Por sua vez, a face inferior é convexa e destaca-se uma reentrância 

mediana (valécula) onde vai surgir o verme (Afifi & Bergman, 2008). 

O cerebelo comunica com regiões do SNC através de três feixes nervosos que são 

denominados por pedúnculos cerebelares, nomeadamente o superior, o médio e o inferior (Seeley 

et al., 2001). O pedúnculo cerebelar superior conecta o cerebelo com o mesencéfalo, o médio 

conecta a ponte com o cerebelo e, por fim, o inferior conecta o bulbo ao cerebelo (Afifi & Bergman, 

2008). 

Apresenta outro aspecto anatómico importante que é ter uma camada muito marcada por 

circunvoluções de substância cinzenta, denominada por córtex cerebelar. Este córtex delimita, 

centralmente, a substância branca que contém os tratos aferentes e eferentes. O padrão de 

ramificação da substância branca foi denominado pelos primeiros anatomistas como a “árvore da 

vida” (arbor vitae). Assim sendo, as saliências corticais cerebelares seriam referidas como “folhas” 

(folia) em vez de giros (Afifi & Bergman, 2008). 

Estão envolvidos quatro pares de núcleos do cerebelo no centro da substância branca, estando 

dispostos de lateral para medial como: núcleo denteado, núcleo emboliforme, núcleo globoso e 

núcleo do fastígio (Afifi & Bergman, 2008). 

O cerebelo é ainda dividido por duas fissuras transversas, a primária e a póstero-lateral, em 

três lobos. Estes lobos são denominados por anterior, posterior e floculonodular, e as suas 

demarcações são bem visíveis em cortes sagitais medianos (Afifi & Bergman, 2008). O lobo 

cerebelar anterior tem como lóbulos associados o quadrangular anterior e a asa do lóbulo central. 

O lobo cerebelar posterior tem como proteção mais medial e inferior a tenda do cerebelo. O lobo 

floculonodular tem como lóbulos associados o flóculo e o nódulo (Rubin & Safdieh, 2008). 

Do ponto de vista filogenético, o cerebelo pode ser dividido em três zonas: a mais antiga é 

denominada por aquicerebelo e corresponde ao lobo floculonodular; a de desenvolvimento mais 

posterior tem o nome de paleocerebelo e corresponde ao lobo anterior e a uma pequena parte do 
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lobo posterior; a última e também a mais recente, tem o nome de neocerebelo e corresponde ao 

lobo posterior  (Afifi & Bergman, 2008). 

 

CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS 

 

O córtex cerebelar é constituído por três camadas denominadas trato molecular (externo), 

trato de Purkinje (médio) e trato granuloso (interno). Estas camadas comportam cinco tipos de 

células. Por exemplo, as células em cesta e estreladas estão presentes no trato molecular, as células 

de Purkinje, tal como o nome indica, encontram-se no trato de Purkinje, e as células granulares e 

de Golgi estão presentes no trato granuloso. Destes cinco tipos de células, as de Purkinje têm 

especial importância, pois constituem os neurónios principais do cerebelo, uma vez que são os 

únicos neurónios a enviarem axónios para fora do mesmo (neurónios de projeção). Todas as outras 

células são neurónios intrínsecos e estabelecem conexões dentro do cerebelo  (Afifi & Bergman, 

2008). 

As células de Purkinje, denominadas por neurónio principal, estão presentes numa linha única 

na zona limite entre os tratos molecular e granuloso. Cada célula de Purkinje é constituída por uma 

complexa árvore dendrítica que se expande através do trato molecular. Esta árvore é composta por 

uma sequência de ramos primários, secundários e terciários, possuindo ramos dendríticos menores 

cobertos de espinhas dendríticas ou gémulas  (Afifi & Bergman, 2008). 

Tal como dito anteriormente na descrição anatómica do cerebelo, este possui quatro pares de 

núcleos. O núcleo denteado é composto por neurónios multipolares e recebe os axónios das células 

de Purkinje localizadas na parte lateral dos hemisférios do cerebelo e colaterais das fibras 

trepadeiras e musgosas. Grande parte dos axónios deste núcleo projeta-se através do pedúnculo 

cerebelar superior para o núcleo ventral lateral contralateral do tálamo  (Afifi & Bergman, 2008). 

O núcleo interposto é formado por dois núcleos: o emboliforme e o globoso. Recebe fibras 

aferentes dos axónios das células de Purkinje e das colaterais dos sistemas de fibras musgosas e 

trepadeiras  (Afifi & Bergman, 2008). 

O núcleo fastígio está localizado no tecto do quarto ventrículo, medialmente ao núcleo 

globoso. Recebe fibras aferentes dos axónios das células de Purkinje do verme do cerebelo e das 

colaterais dos sistemas de fibras musgosas e trepadeiras  (Afifi & Bergman, 2008). 

Globalmente, todos os núcleos do cerebelo recebem aferências duplas, sendo uma aferência 

excitatória de fontes extracerebelares (fibras musgosas e trepadeiras) e outra inibitória do córtex 

cerebelar (axónios das células de Purkinje). Por outro lado, as eferências dos núcleos do cerebelo 

são excitatórias  (Afifi & Bergman, 2008). 
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CIRCUITOS CEREBELARES AFERENTES 

 

A informação aferente do cerebelo é descrita por uma série de vias, em que umas têm 

participação exclusivamente motora, outras começam atualmente a ser referenciadas como 

responsáveis pela ligação deste à cognição (Arriada-Mendicoa et al., 1999). 

No que diz respeito às vias motoras, sumariamente, podemos referir: 

 Via cortico-ponto-cerebelar, com origem, principalmente, no córtex motor e pré-

motor e direcionam-se ao hemisfério contralateral do cerebelo por meio dos núcleos 

pontinos e dos tratos ponto-cerebelares, via pedúnculo-cerebelar-médio. No entanto, 

estes inputs aferentes provêm de áreas de interconexão como: o lobo pré-frontal – 

dorso medial e dorso lateral; parietal posterior; temporal superior; região 

parahipocâmpica; giro do cíngulo  (Barrios & Guàrdia, 2001). 

 Trato olivo-cerebelar, tem origem nos múltiplos núcleos do tronco cerebral, 

especialmente nos núcleos olivares e termina em extensas áreas do cerebelo, via 

pedúnculo-cerebelar-inferior (Afifi & Bergman, 2008). 

 Trato espinho-cerebelar dorsal, provém dos fusos musculares, receptores tácteis da 

pele e receptores das articulações, informa o cerebelo sobre o estado momentâneo da 

contração muscular do grau de tensão nos tendões, posições e movimentos das partes 

do corpo e forças que atuam sobre os músculos (Afifi & Bergman, 2008). 

 Trato espinho-cerebelar ventral, recebe menos informações de receptores periféricos, 

sendo excitados principalmente por sinais motores que chegam à medula espinhal a 

partir do cérebro pelo trato cortico-espinhal e rubro-espinhal, informando o cerebelo 

sobre quais as síndromes motoras que chegam à medula (Afifi & Bergman, 2008). 

 

VIAS EFERENTES DO CEREBELO 

 

Estas são as vias que se originam nas estruturas da linha média do cerebelo (verme), passam 

pelos núcleos fastigiais e seguem para as regiões bulbares e pontinas do tronco cerebral. 

Relacionam-se com o aparelho geral do equilíbrio e com os núcleos vestibulares, no sentido de 

controlar o equilíbrio, e também com o tronco cerebral no intuito de controlar as atitudes posturais 

do corpo  (Afifi & Bergman, 2008). 
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As vias originadas na zona intermediária do hemisfério cerebral, passam pelo núcleo 

interposto e seguem para os núcleos ventro-lateral e ventro-anterior do tálamo, seguindo 

posteriormente para o córtex cerebral. Da mesma via segue informação de várias estruturas da 

minha média do tálamo, terminando nos gânglios da base. Finalmente, para o núcleo rubro e 

formação reticular da porção superior do tronco cerebral. Acredita-se que este circuito coordene 

contrações reciprocas dos músculos agonistas e antagonistas nas porções periféricas dos membros, 

especialmente mãos e dedos (Afifi & Bergman, 2008). 

Por último, a via começa no córtex da zona lateral do hemisfério cerebelar e vai para o núcleo 

denteado, terminado no córtex cerebral. Esta via desempenha um papel importante, visto que ajuda 

a coordenar as atividades motoras sequenciadas e iniciadas pelo córtex cerebral (Afifi & Bergman, 

2008). 

A hipótese que deriva do modelo anatómico é de que a disrupção do circuito neuronal que 

liga o cerebelo às áreas associativas e paralímbicas impede a modelação cerebelosa das funções 

cognitivas relacionadas. Será, então, provocada um alteração nos subsistemas, produzindo défices 

comportamentais observáveis (Barrios & Guàrdia, 2001). 

 

COGNIÇÃO E CEREBELO 

 

A cognição é o ato ou processo de conhecer, que envolve atenção, percepção, memória, 

raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. É também um processo pelo qual o ser 

humano interage com os seus semelhantes e com o meio em que vive  (Daum et al., 1993). 

Facilmente percebemos, através da definição descrita, que todo o nosso cérebro tem uma 

implicação direta ou mesmo indireta nestas funções. É o caso do cerebelo  (Daum et al., 1993). 

O cerebelo foi tradicionalmente associado com o controlo motor. No entanto, teorias mais 

recentes estendem a contribuição ceebelar às funções não-motoras, tais como a aprendizagem ou 

a organização visuo-espacial. Estes principios teóricos são baseados em duas linhas de evidência 

principais. Em primeiro lugar, o cerebelo faz uma extensiva conexão com as áreas de associação 

do córtex frontal e parietal, indicando a possibilidade de influência cerebelar em processos 

cognitivos. Em segundo lugar, várias pesquisas postulam que os défices cognitivos são mais 

extensos que os de controlo motor em doentes com patologia cerebelar (Daum et al., 1993). 

As técnicas de neurimagem são uma boa ferramenta para explorar e entender o substrato 

anatómico dos processos cognitivos. Assim, com a evolução dos estudos, e através de Ressonância 

Magnética (RM), foram possíveis de demonstrar alterações no cerebelo que vão influenciar a 

deterioração cognitiva  (Barrios & Guàrdia, 2001). 
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ALGUNS ESTUDOS REALIZADOS 

 

“Conceptos actuales sobre cerebelo y cognición” (Arriada-Mendicoa et al., 1999) 

O cerebelo recebe informação de quase todos os sistemas sensoriais e ativa-se com os 

mesmos. A discriminação da capacidade sensitiva do cerebelo em relação à motora é difícil de 

determinar, pois o comportamento motor é guiado pela aquisição de informação sensorial, que, por 

sua vez, influencia o comportamento motor  (Arriada-Mendicoa et al., 1999). 

Na tentativa de diferenciar estas duas modalidades, Gao et al. (1996) mediram a atividade do 

núcleo denteado de 6 sujeitos sãos que depois de receberem estímulos cutâneos diferentes, 

deveriam discriminá-los sem dar a resposta (apenas pensar), e fazer o mesmo na realização de 

diferentes atividades motoras simples envolvendo o movimento dos dedos. A discriminação 

sensorial produziu maior ativação no núcleo denteado do que a atividade motora simples e quando 

a atividade motora é combinada com a aquisição de informação sensorial, a atividade do núcleo 

denteado é ainda maior. Portanto, os autores constataram que existe uma atividade cerebelar 

extremamente relacionada com os processos de aquisição e discriminação da informação sensorial, 

que promovem um melhor controlo de atividades motoras (cit in Arriada-Mendicoa et al., 1999). 

No estudo de Arriada-Mendicoa et al. (1999), os autores evidenciam que existe relação na 

afetação cognitiva em enfartes hemisféricos cerebelosos. Existe uma perda importante da estrutura 

da linguagem com inúmeros erros de omissão de vocábulos e na conjugação de verbos. Os autores 

pensam que as operações sintáticas complexas estão representadas em áreas de associação 

posteriores e necessitam de uma modelação temporal que é proporcionada por um sistema 

complexo, do qual também faz parte o cerebelo. 

Foram efetuados estudos de imagem funcional que mostraram que o cerebelo está 

relacionado com processos cognitivos da linguagem. Através destes estudos foi possível ver a 

participação de estruturas cerebelosas nos processos de associação de palavras e a sua utilização, 

cálculos aritméticos mentais, estereoagnosia e processos associativos durante a aprendizagem. As 

áreas infero-laterais do cerebelo têm, portanto, uma ativação importante nos processos motores 

cognitivos (Arriada-Mendicoa et al., 1999). 

Em estudos de SPECT foi encontrada uma hipoperfusão no hemisfério cerebeloso direito, 

mas também em regiões parieto-occipitais bilaterais, giro frontal médio, pré-central e pós-central. 

Todas estas áreas têm ativação nos estímulos psicológicos e a sua hipofunção é a evidência direta 

das conexões com o cerebelo (Arriada-Mendicoa et al., 1999). 

No entanto, Arriada-Mendicoa et al. (1999) ainda desconhecem a forma como o cerebelo 

modula o comportamento, e postularam que este pode servir de conexão entre os atos motores e o 
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humor, assim como a motivação inconsciente, em relação com a linguagem paraverbal. Da mesma 

maneira que regula a velocidade, força, ritmo e precisão dos movimentos, o cerebelo também 

controla a capacidade, consistência e velocidade dos processos cognitivos.  

 

“Relación del cerebelo con las funciones cognitivas: evidencias neuroanatómicas, 

clínicas y de neuroimagen”  (Barrios & Guàrdia, 2001) 

Barrios & Guàrdia (2001) efetuaram estudos de neuroimagem funcional e encontraram 

ativação cerebelosa durante a realização de diversas tarefas cognitivas e também disfunções na 

ativação do circuito cérebro-cerebeloso em determinadas patologias. Quer em sujeitos normais 

como em doentes com lesão cerebelosa, os estudos evidenciaram que o cerebelo contribui em 

diferentes funções cognitivas, como por exemplo linguagem, memória, atenção e resolução de 

problemas. 

Estudos de neuroimagem funcional evidenciaram que o cerebelo desempenha um papel na 

aprendizagem motora e não-motora, mas os diferentes resultados não são de todo coincidentes 

(Barrios & Guàrdia, 2001). 

A aprendizagem de uma competência através da prática repetida, motora ou não-motora, 

apresenta dois estádios. No primeiro estádio, o sujeito deve prestar atenção e realizar um esforço 

mental para a realização da tarefa. O segundo estádio surge quando, com a prática da mesma tarefa, 

o número de erros e o tempo de realização vão diminuindo, até que esta se pode executar de forma 

automática. Portanto, os resultados obtidos no estudo de neuroimagem, podem variar segundo a 

fase de aprendizagem em que se encontra o sujeito no momento de captação do sinal. Alguns 

estudos encontraram ainda uma diminuição da atividade cerebelar, uma vez que o processo de 

aprendizagem está automatizado, e sugerem que a função desta estrutura só seria importante no 

primeiro estádio do processo de aprendizagem (Barrios & Guàrdia, 2001). 

Existem também estudos de neuroimagem que afirmam que o córtex cerebeloso lateral e o 

verme estão implicados na percepção temporal, quer em tarefas motoras como em perceptivas, que 

vão requerer uma representação precisa da informação temporal (Barrios & Guàrdia, 2001). 

Segundo a teoria de Ivry (1997), o cerebelo está sempre implícito numa tarefa que requeira 

representação temporal, o que explica o insucesso, quer em humanos ou animais com lesões 

cerebelosas, na aquisição do condicionamento clássico, pois este último requer tanto a 

aprendizagem de associação entre dois estímulos, como uma percepção temporal entre os mesmos 

(cit in Barrios & Guàrdia, 2001). 

Schmahmann et al. (1991, 1997, 1998) promoveram que a interrupção das conexões 

anatómicas corticopontocerebelosas e cerebelo-tálamo-córtex seriam responsáveis pelos défices 

neuropsicológicos e afetivos que estão evidenciados após lesões cerebelosas. O cerebelo será então 

capaz de integrar a informação que recebe do córtex associativo e gerar respostas adequadas a cada 
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caso. Portanto, o cerebelo é tanto capaz de regular o ritmo, força e precisão dos movimentos, assim 

como e regular a velocidade, consistência e adequação dos processos cognitivos, e provocar, em 

caso de erro, uma dismetria do pensamento (cit in Barrios & Guàrdia, 2001). 

Ivry & Baldo (1992, 1997) propuseram uma hipótese mais específica, em que o cerebelo 

atuaria como um sistema temporal interno, funcionando sempre que a tarefa a realizar necessitasse 

de uma representação temporal precisa. Estes autores afirmam ainda que os problemas de 

coordenação dos doentes com lesões cerebelosas têm depreendidas dificuldades no controlo e 

regulação dos modelos temporais do movimento (cit in Barrios & Guàrdia, 2001). 

Barrios & Guàrdia (2001) focalizaram, entre muitos outros, dois estudos em que demonstram 

a ligação da cognição ao cerebelo em termos científicos. Peterson et al. (1989), através de um 

estudo de PET que relacionava à cognição o papel do córtex e do cerebelo, pedida aos sujeitos 

envolvidos na investigação que dissessem verbos relacionados com uma palavra que lhes era 

apresentada. Como resultado observou uma ativação do lobo frontal esquerdo e do cerebelo lateral 

direito, quando a tarefa era cumprida. Esta mesma ativação não era verificada quando era pedido 

ao sujeito que apenas lesse as palavras apresentadas. Este facto permitiu deduzir que os hemisférios 

cerebelosos recebiam inputs contra-laterais, bem como descartar a ideia de que a ativação 

cerebelosa seria puramente cerebelosa. 

No segundo estudo, os autores focalizaram o seu estudo na ativação que se produz nos 

núcleos profundos do cerebelo, quando um grupo de sujeitos saudáveis realizava uma tarefa que 

implicava resolução de problemas. Foi solicitado ao grupo uma tarefa de controlo, que requeria 

unicamente uma atividade motora, e outra tarefa motora experimental comparável à anterior, mas 

que requeria um componente cognitivo. Observaram que na tarefa experimental, a extensão da 

ativação do núcleo denteado do cerebelo é 3 a 4 vezes superior comparativamente com a ativação 

na execução da tarefa de controlo. Posto isto, os autores, concluíram que a ativação do núcleo 

denteado se associa ao processamento cognitivo (Kim et al., 1994, cit in Barrios & Guàrdia, 2001). 

 

“Cerebelo y procesos cognitivos”  (Barco et al., 2004) 

Inicialmente, considerava-se que a função dos circuitos cérebro-cerebelosos era recolher 

informação de múltiplas áreas corticais e canalizá-la para o sistema motor, para ser utilizada na 

iniciação e definição dos parâmetros do movimento. No entanto, novas investigações fizeram com 

que os investigadores adquirissem nova ideia. As projeções do cerebelo ao tálamo não se limitam 

à região ventro-lateral mas também a outros núcleos talâmicos, como por exemplo o paralaminar 

dorsomedial e o intralaminar central lateral. Estes núcleos projetam-se para áreas corticais do 

córtex motor primário, precisamente para o córtex de associação parietal, temporal e pré-frontal, 

assim como para o giro do cingulo e parahipocampal. Portanto, parecem existir eferências dirigidas 
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às mesmas áreas de associação do córtex cerebral, de onde provêm aferências do cerebelo (Barco 

et al., 2004). 

Wallesch & Horn (1990) estudaram uma amostra de 12 pacientes com lesões cerebelosas 

unilaterais, dos quais 11 tinham feito operação cirúrgica a tumores e um tinha isquemia. Apesar de 

as lesões serem crónicas, observaram-se défices leves na realização de operações espaciais 

complexas, principalmente no grupo com maior afetação cerebelosa esquerda. Os autores 

consideraram este resultado anatomicamente compatível com a existência de projeções cerebelosas 

ao córtex parietal e com a dominância do hemisfério cerebral direito para funções visuo-espaciais 

(Barco et al., 2004). 

Schmahmann & Sherman (1997, 1998) tentaram determinar se existe um padrão de 

mudanças cognitivas e comportamentais clinicamente relevantes. Para tal, fizeram um estudo de 7 

anos, composto por 13 doentes com isquémia cerebelosa, 3 com cerebelite pós-infecciosa, 3 com 

atrofia cerebelosa cortical e um doente com intervenção de tumor cerebeloso medial. As alterações 

mais generalizadas na parte cognitiva/comportamental eram: funções executivas como o 

planeamento, flexibilidade, fluidez verbal, raciocinio abstrato e memória de trabalho, dificuldades 

nas capacidades espaciais incluindo organização visuo-espacial e memória, alteração da 

personalidade consistente com embotamento afectivo ou desinibição e comportamento 

inapropriado, défices linguísticos tais como agramatismo e disprosódia. Há uma interrupção na 

modulação que o cerebelo exerce sobre os circuitos neuronais que conectam com o córtex pré-

frontal, parietal posterior, temporal superior e límbica, produzindo uma “dismetria do 

pensamento”, que resulta na “síndrome cerebelosa cognitivo-afectiva” (Barco et al., 2004). 

 

“Papel do cerebelo nas funções cognitivas e comportamentais”  (Bugalho et al., 2006) 

Bugalho et al. (2006) nos seus estudos, salientaram a importância do cerebelo no 

neurodesenvolvimento, relativamente ao autismo, perturbação de hiperatividade com défice da 

atenção (PHDA) e esquizofrenia. 

O autismo é uma doença neuropsiquiátrica da infância, caracterizada por atraso ou total 

ausência do desenvolvimento da comunicação verbal, dificuldades graves e mantidas na interação 

social, padrões e comportamento e interesses restritos e pobreza do pensamento abstrato do tipo 

simbólico e imaginativo. Recentes estudos de investigação põem a descoberto diversas regiões 

cerebrais como estando envolvidas na origem do autismo, das quais fazem parte o sistema límbico, 

amígdala, áreas pré-frontais e cerebelo. Foram feitas autópsias que revelaram atrofia do córtex 

neocerebeloso, com perda marcada de células de Purkinje, e através de estudos de neuroimagem, 

foram comprovadas alterações estruturais no cerebelo de doentes autistas  (Bugalho et al., 2006). 

A PHDA é uma síndrome neuropsiquiátrica também de inicio infantil e manifesta-se por 

atenção deficitária, impulsividade e hiperatividade. A associação da PHDA com alterações 
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estruturais ou funcionais do cerebelo está ainda pouco explorada, mas alguns estudos 

imagiológicos demonstram menos volume cerebelar, principalmente nos segmentos postero-

inferiores dos hemisférios e do verme. Seidman et al. (2005) encontrou uma correlação negativa 

significativa entre o volume cerebeloso e o desempenho em provas de atenção. Estes indivíduos 

também tendem a apresentar alterações da coordenação motora de natureza cerebelosa, tais como 

dificuldades no equilíbrio, execução de movimentos rápidos alternados, caligrafia ou controlo 

métrico e temporal dos movimentos  (Bugalho et al., 2006). 

A esquizofrenia é uma perturbação psiquiátrica grave, complexa e heterogénea. As alterações 

clínicas são variáveis mas destacam-se as de percepção, da forma e conteúdo do pensamento, da 

linguagem, motricidade, afetividade e competências interpessoais. Do ponto de vista cognitivo 

estão alteradas as funções executivas, memória, atenção e linguagem. Apesar de o cerebelo ter sido 

pouco explorado relativamente à esquizofrenia, existe alguma consistência de estudos quanto ao 

menor volume do verme, atrofia cerebelosa e atenuação da normal assimetria hemisférica. Vários 

estudos imagiológicos funcionais demonstraram hipoatividade fronto-tálamo-cerebelosa nestes 

doentes e estão presentes sinais neurológicos discretos (ligeira ataxia da marcha, dificuldades na 

coordenação fina dos membros, etc.) e sintomas psicóticos (ideação delirante), tal como acontece 

em indivíduos com lesões cerebelosas medianas  (Bugalho et al., 2006). 

 

“Cerebellar neurocognition: insights into the bottom of the brain” (Baillieux et al., 

2008) 

Estudos neuroanatómicos mostraram forte conectividade fronto-cerebelar, consistindo no 

fechamento do cordão fronto-cerebelar no qual a parte dorsolateral do córtex pré-frontal coneta 

com o cerebelo através dos núcleos pontinos enviando projeções para o córtex pré-frontal através 

dos núcleos denteados e tálamos (Schmahmann et al., 1997; Heyder et al., 2004; cit in Baillieux et 

al., 2008). 

Estudos clínicos de doentes com lesões cerebelares isoladas têm demonstrado um largo 

espectro de distúrbios cognitivos. No estudo recente de Kalashnikova et al. (2005), 25 doentes com 

enfartes cerebelares foram estudados através de uma bateria neuropsicológica extensiva. Os 

sintomas indicavam disfunção em áreas pré-frontais de 22 doentes, e estes apresentavam 

dificuldades no planeamento, resolução de problemas e flexibilidade mental (Baillieux et al., 

2008). 

Nos estudos de Drepper et al. (1999), a performance de associação cognitiva de 

aprendizagem foi testada em 9 doentes com patologia cerebelar degenerativa isolada e foi 

comparada com um grupo de controlo normal. Os individuos tiveram de aprender uma associação 

entre 6 pares de cores e números por tentativa e erro. Os resultados obtidos evidenciaram que em 

comparação ao grupo de controlo, os doentes com lesões cerebelares demoraram mais tempo para 
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aprender as associações cognitivas corretas, o que sugere uma clara contribuição do cerebelo nas 

associações cognitivas de aprendizagem (Baillieux et al., 2008). 

Estudos de Ravizza et al. (2006) sugeriram que o atraso na recordação está especialmente 

deteriorada em doentes com lesões cerebelares e concluíram que o cerebelo contribui para a 

memória de trabalho verbal durante a iniciação do processo de codificação fonológica (Baillieux 

et al., 2008). 

A neuroimagem funcional do cerebelo relativamente aos processos atencionais é 

inconsistente. Allen et al. (1997) foram os primeiros a identificar ativações cerebelares durante 

processos atencionais independentes do envolvimento motor. Através da RMf, demonstraram que 

a atenção e a performance motora ativavam independentemente distintas regiões cerebelares. No 

entanto, Haarmeier & Their (2007) refutaram os estudos dos autores anteriores, visto que estes não 

consideraram os movimentos oculares durante a RMf e levantaram a questão de que os padrões de 

ativação cerebelar poderiam ser resultado de movimentos oculomotores (Baillieux et al., 2008). 

A observação de muitos relatos de doentes com défice linguístico desenvolvido após lesões 

cerebelares focais direitas, levou à noção de lateralidade linguística do cerebelo, enfatizando assim 

o envolvimento do hemisfério cerebelar direito no processamento da linguagem, através do 

cruzamento da conectividade cerebelar-cerebral (Baillieux et al., 2008). 

 

CONCLUSÃO 

 

À medida que se vão aperfeiçoando os estudos de neuroimagem e estudando melhor as 

funções neuropsicológicas, são cada vez mais descobertas alterações cognitivas em doentes com 

lesões cerebelosas. 

A antiga crença de que o cerebelo apenas estaria envolvido com aspectos motores tende a 

desaparecer, dando-lhe agora importância como regulador e coordenador entre as diferentes 

estruturas encefálicas a nível cognitivo e sensitivo. 

O conhecimento da existência de regiões especializadas em certas tarefas cognitivas 

especificas, como o núcleo denteado e as regiões laterais dos hemisférios cerebelosos e o conceito 

de domínio hemisférico cerebeloso esquerdo sobre determinadas funções, põe em evidência a 

necessidade de investigar com melhor precisão todas as vias com o propósito de evitar lesões 

cerebelosas que antigamente não se dava importância, promovendo também menores défices nos 

doentes com estas lesões. 
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