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Introdução e localização
O cerebelo compõe, juntamente ao
cérebro, o sistema nervoso
suprassegmentar, em oposição à
medula e ao tronco encefálico,
componentes do sistema segmentar.
Localiza-se na fossa posterior do crânio,
abaixo de uma prega de dura-máter
denominada tenda do cerebelo,
dorsalmente ao tronco encefálico e ao
IV ventrículo. 



Divisões anatômicas
O cerebelo pode ser dividido em duas porções: uma ímpar e central,
chamado de vermis (ou verme), e duas pares, chamadas de hemisférios
cerebelares. Existe ainda uma região de transição, denominada
paraverme. Na superfície do cerebelo, existem fissuras que delimitam
lóbulos. As fissuras mais importantes (prima e posterolateral) delimitam
os lobos do cerebelo, (os quais agrupam alguns lóbulos) que são: anterior e
posterior (separados pela fissura prima; juntos, compõem o chamado corpo
do cerebelo) e flóculo-nodular (separado do posterior pela fissura póstero-
lateral).  
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Divisões anatômicas
Em um corte sagital, as
fissuras do cerebelo
também delimitam as
folhas cerebelares. A
maioria das estruturas
citadas (lóbulos e
folhas) não possuem
importância funcional
em separado. 



Divisões funcionais e filogenéticas

Arquicerebelo: surge em agnatos (peixes sem mandíbula) e
influencia no controle do equilíbrio e em movimentos oculares. 
Paleocerebelo: surge nos condrictes (peixes cartilaginosos) e
influencia no controle do tônus muscular e em alguns reflexos
posturais. 
Neocerebelo: surge em mamíferos e está ligado ao planejamento
motor e à execução de movimentos finos. 

Funcionalmente, o cerebelo pode ser dividido em três: o
vestibulocerebelo, o espinocerebelo e o cerebrocerebelo. Essas divisões
correspondem, quase que exatamente, à seguinte divisão filogenética:
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Núcleos Centrais do Cerebelo

Núcleo denteado (o mais lateral)
Núcleo interpósito: dividido em

Núcleo globoso
Núcleo emboliforme

Núcleo fastigial (o mais lateral)

À semelhança do que ocorre com o cérebro (com os núcleos da base),
o cerebelo também apresenta "aglomerados" de substância cinzenta
fora do córtex. São os chamados "núcleos centrais do cerebelo",
divididos em:
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Núcleos Centrais do Cerebelo

Denteado: recebe projeções
do cérebro-cerebelo;
Interpósito: recebe projeções
do espinocerebelo;
Fastigial: recebe projeções do
vestibulocerebelo. 

Os núcleos recebem
primariamente projeções de
determinadas divisões do
cerebelo:



Pedúnculos Cerebelares

Pedúnculo Cerebelar Superior: liga o cerebelo ao mesencéfalo e
transporta primariamente impulsos eferentes. 
Pedúnculo Cerebelar Médio: liga o cerebelo à ponte e transporta
exclusivamente impulsos aferentes. 
Pedúnculo Cerebelar Inferior: liga o cerebelo ao bulbo e
transporta primariamente impulsos aferentes.  

São as vias de conexão do cerebelo com o restante do sistema
nervoso. São três:
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Pedúnculos Cerebelares



Divisões funcionais do cerebelo
Com base no exposto, pode-se fazer a seguinte relação entre as
estruturas cerebelares:



Citoarquitetura do córtex cerebelar
O córtex cerebelar apresenta três camadas que são, de fora pra
dentro: camada molecular, camada das células de Purkinje e camada
granular. 
A camada molecular contém células estreladas e em cesto, e é
formada principalmente pelos axônios das células granulares (cujos
corpos estão na camada granular), que se bifurcam e formam as
fibras paralelas. Ademais, essa camada contém também os axônios
das células de Purkinje, as principais células cerebelares. 



Citoarquitetura do córtex cerebelar
A camada média abriga as células de Purkinje, que contêm dendritos
que se ramificam na camada  molecular e axônios que seguem em
direção oposta. Seus axônios são as únicas vias de saída do córtex
cerebelar. 
A camada granular contém as células granulares e as células de
Golgi. 





Conexões intrínsecas do cerebelo
As fibras que chegam ao córtex cerebelar são de dois tipos:
trepadeiras, vindas do complexo olivar inferior, e musgosas, vindas
dos demais feixes. 
As musgosas, ao entrar no cerebelo, emitem ramos colaterais, que
fazem sinapses excitatórias com os núcleos centrais, enquanto, na
camada granular, são feitas sinapses excitatórias com as células
granulares que, através das fibras paralelas, excitam as células de
Purkinje que, por sua vez, inibem os neurônios dos núcleos centrais. 



Conexões
intrínsecas do
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Conexões intrínsecas do cerebelo
Na realidade, as conexões das células no córtex cerebelar tendem a
ser mais complexas, pois a união das células granulares com as
células de Purkinje é também modulada pelas células em cesto,
estreladas e células de Golgi. Todas as fibras trepadeiras, musgosas e
paralelas (das células granulares) são excitatórias e utilizam o
glutamato como neurotransmissor. As demais fibras são inibitórias e
utilizam principalmente o GABA (ácido gama-aminobutírico) como
neurotransmissor. 





Conexões do vestibulocerebelo
Aferências: chegam pelo trato vestibulocerebelar, vindas dos núcleos
vestibulares, e trazem informações úteis para a manutenção do
equilíbrio. 
Eferências: se dirigem aos núcleos vestibulares medial e lateral e
compõem os tratos vestibuloespinhais, que controlam a musculatura
axial e extensora dos membros para manutenção do equilíbrio na
postura e na marcha. Também auxiliam no controle dos movimentos
oculares por meio do fascículo longitudinal medial. 





Conexões do espinocerebelo

Trato espinocerebelar anterior ou ventral: vem do corno anterior
da medula espinal e informa ao cerebelo o status motor das
regiões, fornecendo informações acerca do grau de atividade
desencadeada pelos tratos motores corticoepinal e rubroespinal;
Trato espinocerebelar posterior ou dosal: vem do corno posterior
da medula espinal e recebe aferência sensoriais de fusos
intramusculares, o que permite avaliar o grau de contração
muscular. 

Aferências: vêm principalmente dos tratos espinocerebelares anterior
e posterior:





Conexões do espinocerebelo

Fibras interpósito-rubras: por meio dessas, o cerebelo influencia os
motoneurônios através do trato rubroespinhal. 
Fibras interpósito-talâmicas: as fibras chegam ao tálamo seguem
para o córtex (via interpósito-tálamo-cortical). Por meio delas, o
cerebelo influencia os motoneurônios através do trato
corticoespinal.  

Eferências: do núcleo interpósito saem fibras em direção ao núcleo
rubro e ao tálamo:

A influência se dá nos motoneurônios ipsilaterais, pois as fibras
cruzam duas vezes antes de chegar a eles. 





Conexões do cerebrocerebelo
Aferências: fibras ponto-cerebelares fazem parte da via córtico-
ponto-cerebelar, através da qual chegam ao cerebelo informações
oriundas de áreas motoras e não motoras do córtex.
Eferências: fibras saem do núcleo denteado, de onde os impulsos
seguem para o tálamo do lado oposto e daí para áreas motoras do
córtex cerebral (via dento-tálamo-cortical). Age sobre a musculatura
distal dos membros, responsável por movimentos finos.





Cerebelo e coordenação de movimentos

Planejamento do movimento: informações vindas do córtex
cerebral chegam ao cerebrocerebelo expressando uma intenção
de movimento (via cortico-ponto-cerebelar). Ali, um "plano
motor" é elaborado e enviado novamente a outras áreas do
córtex cerebral (via dento-tálamo-cortical), que usam essas
informações para executar o movimento por meio do trato
cortico-espinal. 

O cerebelo age em dois momentos distintos na execução dos
movimentos:



Cerebelo e coordenação de movimentos
Controle e correção do movimento: o espinocerebelo é
constantemente informado do movimento em execução por meio
dos tratos espinocerebelares. Através da via interpósito-tálamo-
cortical, promove os ajustes necessários agindo sobre áreas
motoras do córtex e da medula espinhal. 

Além disso, o cerebelo tem importante papel no controle do
equilíbrio, da postura (vestibulocerebelo) e na aprendizagem motora
por repetição (fibras olivocerebelares)



Cerebelo vascularização:

Cerebelar superior
(ACS)
Cerebelar inferior
anterior (ACAI)
Cerebelar inferior
posterior (ACPI)

Três artérias irrigam o
cerebelo:



Cerebelo vascularização:



Clínica: Síndromes Cerebelares

Ataxia
Dismetria e tremores
Decomposição de movimentos
Disartria
Disdiadococinesia
Nistagmo
Rechaço ou rebote

Os principais sintomas das síndromes cerebelares
incluem:



Clínica: ataxia

Ocorre incoordenação de diferentes movimentos
entre diferentes partes do corpo. Envolve
principalmente os músculos dos membros e do
tronco. Fica evidente durante a marcha (marcha
atáxica), caracterizada por base alargada, andar
incerto e perda de equilíbrio (lembra um paciente
embriagado). 



Clínica: ataxia



Clínica: dismetria e tremores
Dismetria consiste na execução defeituosa de
movimentos devido à incapacidade de se efetuar
movimentos com a distância apropriada. O paciente
não consegue "dosar" a quantidade de movimento
necessária para a realização de uma tarefa. Tal
quadro se manifesta em tremores de movimento ou
de intenção. Pode ser avaliado pedindo para o
paciente colocar o dedo na ponta do nariz



Clínica: dismetria e tremores

Tremor de movimento Tremor de intenção



Clínica: decomposição de
movimentos murtiarticulares

Movimentos complexos, que normalmente são feitos
por várias articulações ao mesmo tempo, são
decompostos, isto é, feitos por uma articulação de
cada vez. Quando solicitado a tocar o nariz, por
exemplo, o paciente flete primeiro o antebraço, em
seguida o braço, o punho e, por fim, os dedos. A
dismetria também pode afetar a fala, produzindo
disartria, uma fala mais arrastada, por vezes.
dividida sílaba por sílaba, lenta e confusa



Clínica: disdiadococinesia

Dificuldade em realizar
movimentos rápidos e
alternados. Pode ser
verificado ao se pedir pra
o paciente  tocar a ponta
do polegar com os dedos
mínimo e anelar rápida e
alternadamente. 



Clínica: nistagmo
Consiste em uma série de
movimentos rápidos,
trêmulos e não
intencionais do globo
ocular. O nistagmo surge
em situações normais e,
como patologia, possui
diversas causas, dentre
elas as lesões cerebelares. 



Clínica: rechaço ou rebote
Resulta da incapacidade do paciente em controlar
corretamente o tônus e o movimentos dos músculos. Pode
ser verificado pela manobra de Stewart-Holmes: pede-se
ao paciente que flexione o antebraço contra uma
resistência que se faz no pulso. Em seguida, a resistência
é subitamente retirada. Em um indivíduo normal, a
contração do antebraço é abortada. Em um indivíduo
com síndrome cerebelar, a contração se mantém,
levando o paciente a dar um tapa no próprio rosto 





Clínica: tipos de síndromes cerebelares

Síndrome do vestibulocerebelo: lesões nessa região
promovem perda de equilíbrio, ataxia e nistagmo. 
Síndrome do espinocerebelo: produz erros na
execução motora, com dismetria, tremores, nistagmo
e disartria. 
Sindrome do cerebrocerebelo: produz rechaço,
decomposição de movimentos articulares,
disdiadococinesia e tremores. 
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