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RESUMO 

 

Classicamente foram atribuídas ao cerebelo apenas funções de controle dos 

movimentos, postura e equilíbrio. Entretanto, diversos estudos demonstraram que essa 

estrutura também participa do controle da cognição, processamento emocional e 

comportamento. Nessas últimas funções o cerebelo, aparentemente, teria como papel, 

através de circuitos diretos e indiretos, o refinamento e a suplementação das atividades 

executadas pelas regiões cerebrais. 

 Novas evidências sugerem que o cerebelo apresenta alterações estruturais e 

funcionais nos transtornos psiquiátricos, incluindo a esquizofrenia, os transtornos do 

humor, os transtornos ansiosos, o autismo e o transtorno de déficit de atenção com 

hiperatividade.  

Nesta pesquisa, o objetivo foi medir o volume do cerebelo e de suas sub-regiões 

em indivíduos portadores de transtornos psiquiátricos e relacionar tais achados aos 

sintomas. Para tal foi realizada a identificação de pacientes com diferentes graus de 

prejuízo cognitivo proveniente de um estudo populacional (Epidemiologia do Idoso - 

UNIFESP), pacientes com transtorno do estresse pós-traumático proveniente de outro 

estudo populacional e portadores de transtorno bipolar proveniente de um ambulatório 

especializado (Centro de Estudos de Transtornos de Humor e Ansiedade Universidade 

Federal da Bahia).  Conjuntamente com os pacientes foram recrutados, para cada 

estudo, um grupo controle. Todos os sujeitos foram submetidos à ressonância magnética 

estrutural de 1.5T. As imagens foram analisadas através do Software Brains 2 por meio 

de métodos manual e semiautomático de delimitação de região de interesse (ROI) . As 

medidas de volume, assim como os sintomas mensurados por escalas psicométricas 

foram comparadas entre pacientes e controles. 
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Foi observado que o volume do cerebelo está reduzido nos portadores de 

prejuízo cognitivo sem demência e com demência, nos portadores de transtorno do 

estresse pós-traumático e nos portadores de transtorno bipolar quando comparados aos 

controles. Na demência e no transtorno do estresse pós-traumático o volume do 

hemisfério cerebelar esquerdo e do vérmis estão reduzidos. No transtorno bipolar os 

volumes de ambos os hemisférios e do vérmis estão reduzidos. Nos dois primeiros 

estudos estas reduções correlacionaram com os sintomas da doença.  

A natureza exata do envolvimento do cerebelo nos processos mentais ainda não 

é compreendida. Entretanto, técnicas de neuroimagem estrutural se mostram como 

ferramentas valiosas no estudo da contribuição do cerebelo fisiopatologia dos 

transtornos psiquiátricos. Anormalidades na estrutura cerebelar e em suas funções têm 

sido relatadas em algumas dessas doenças. Pesquisas futuras, com amostras maiores, 

ainda são necessárias para esclarecer tais achados e investigar se são importantes para o 

tratamento e prognóstico. Além disso, o estudo das funções cerebelares poderá 

contribuir para o surgimento de novos horizontes para as neurociências, inclusive na 

identificação de novos subtipos de doenças e melhor compreensão da dinâmica dos 

circuitos neuronais.  

 

Palavras-chave: Cerebelo, imagem por ressonância magnética, transtornos mentais, 

fatores de risco, estudo comparativo. 
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ABSTRACT 

 

Classically it was attributed to the cerebellum only functions regarding the 

control of movements, posture and balance. However, several studies have shown that 

the cerebellum also participates in the control of cognition, emotional processing and 

behavior through direct and indirect pathways.  

New evidence suggests that the cerebellum has structural and functional 

abnormailities in psychiatric disorders, including schizophrenia, mood, anxiety, 

attention deficit disorder with hyperactivity, and autism. In some cases, isolated 

findings are found in case reports, in others, in comparative studies, but with little 

control over confounding variables. 

In this research, the goal was to measure the volume of the cerebellum and its 

subregions in individuals with psychiatric disorders and to relate these findings to the 

symptoms. Patients with different degrees of cognitive impairment (Epidemiology of 

the Elderly - UNIFESP) and patients with post-traumatic stress disorder (PTSD) from 

population studies were analyzed. Also, patients with bipolar disorder from an 

outpatient clinic (Center for the Study of Mood and Anxiety Disorders, Universidade 

Federal da Bahia) were recruited for this study. Controls were individually recruited for 

each study and included on the analyses. All subjects underwent a 1.5T structural 

magnetic resonance scan. Images were analyzed by manual and semiautomatic 

delimitation of region of interest (ROI) methods. Volumetric measures and symptoms 

measurements, by psychometric scales, were performed and compared between patients 

and controls. 

 The cerebellum volume is reduced in patients with cognitive impairment without 

dementia and with dementia, in patients with posttraumatic stress disorder, and in 
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patients with bipolar disorder compared to controls. In dementia and posttraumatic 

stress disorder patients, the left cerebellar hemisphere and vermis volume are reduced. 

In bipolar disorder, volumes of both hemispheres and the vermis are reduced. In the first 

two studies, these cerebellar volumetric reductions correlated with symptoms of the 

disease. 

  The exact nature of cerebellar involvement in mental processes is still not 

understood. However, structural neuroimaging techniques are valuable tools to study 

the contribution of the cerebellum in the pathophysiology of psychiatric disorders. 

Abnormalities in cerebellar structure and its functions have been reported in some of 

these diseases. Future researches with larger samples are still needed to clarify these 

findings and investigate whether they are important for the treatment and prognosis. 

Moreover, the study of cerebellar function may contribute to the emergence of new 

horizons for the neurosciences, including the identification of new subtypes of diseases 

and better understand the dynamics of neural circuits. 

    

Keywords: Cerebellum, magnetic resonance imaging, mental disorders, risk factors, 

comparative study.     
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INTRODUÇÃO 

 

Por muitos anos, foram atribuídas ao cerebelo apenas funções relacionadas à 

postura, movimentos, marcha e equilíbrio. Entretanto, alguns estudos também sugeriram 

que essa estrutura poderia estar envolvida na cognição, emoções e comportamento. 

Nessa perspectiva o cerebelo poderia exercer uma função regulatória que auxiliaria 

outras regiões cerebrais, através de circuitos diretos e indiretos 
1-3

. 

Além disso, há evidência de que há alterações cerebelares em alguns transtornos 

psiquiátricos, entre eles a esquizofrenia 
4-8

, os transtornos do humor 
9-13

, o transtorno do 

estresse pós-traumático 
14,15

, o autismo 
7,16,17

 e o transtorno de déficit de atenção com 

hiperatividade 
18-22

. Em alguns relatos, o prejuízo das funções cerebelares é descrito 

como achado isolado, sem relação com a história clínica. Mas, em outros, há evidência 

que o cerebelo é uma estrutura cerebral que possivelmente está relacionada às 

manifestações psicopatológicas 
23

. 

 A fim de compreender melhor as novas perspectivas funcionais desta estrutura, 

os aspectos embriológicos, anatômicos, conexões, funções e o envolvimento cerebelar 

na demência, no transtorno do estresse pós-traumático e no transtorno bipolar, esses 

tópicos são descritos e discutidos, detalhadamente, no texto abaixo. 
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1. Aspectos gerais 

 

1.1. Embriologia 

 O cerebelo se origina, assim como todo o sistema nervoso, da variação do 

ectoderma embrionário denominado neuroectoderme (induzido pelo mesoderme). Para 

maiores detalhes, vide Figura 1. Por sua vez, esse folheto forma o tubo neural, após o 

24
o
 dia do período gestacional, de onde irão se originar as chamadas vesículas 

encefálicas primitivas. Da vesícula denominada rombencéfalo (que por sua vez forma o 

metencéfalo) se origina o cerebelo 
24-26

. Para mais detalhes vide Figura 2. 
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Figura 1. Esquema das três estruturas germinativas e as estruturas que delas originam*. 

 

* Modificado de MOORE, K.L.; PERSAUDE, T.V.N. Embriologia Clínica. 8
a
 ed. 

Elsevier, 2008. 
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Figura 2. Vesículas encefálicas primitivas*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Modificado de MENESES, M.S. Neuroanatomia Aplicada. 3
a
 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 
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1.2. Morfologia 

 O termo cerebelo provém do latim, cerebellum, que significa pequeno cérebro. 

Trata-se de uma estrutura semelhante ao cérebro, localizada na fossa posterior do 

crânio, inferiormente ao hemisfério occipital e posteriormente ao tronco encefálico 

(Figura 3). Junto com o cérebro e tronco encefálico forma o sistema nervoso 

suprassegmentar 
25,26

. Tal semelhança ao cérebro deve-se, principalmente, por ser 

formado por dois hemisférios (direito e esquerdo) e por uma camada cortical 

(substância cinzenta) que envolve um centro de substância branca, que por sua vez 

possui núcleos de substância cinzenta. Além dos hemisférios apresenta uma porção 

central em forma de verme, denominada vérmis (Figura 4). 

 O cerebelo também é dividido em três lobos: lobo anterior, lobo posterior e lobo 

floculonodular (Figura 4). Sua porção de substância branca é dividida em corpo 

medular branco (região central onde se encontram os núcleos), lâminas brancas 

(extensões de substância branca até o córtex cerebelar) e os pedúnculos cerebelares 

(superior, médio e inferior). Por esses últimos transitam as fibras aferentes e eferentes 

do cerebelo 
25,26

.  

Cada hemisfério cerebelar também pode ser dividido funcionalmente em uma 

série de zonas sagitais: uma zona vermal, uma zona intermediária e uma zona lateral 

25,26
.  Quanto aos núcleos, no interior da substância branca, existem quatro: núcleo 

denteado, fastigial, globoso e emboliforme. Estes dois últimos juntos formam o 

chamado núcleo interpósito (Figura 4) 
25,26

.  
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Figura 3. Imagem anatômica em corte sagital demonstrando o cerebelo (em cor laranja) localizado na fossa posterior do crânio*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fonte:  SCHNEIDER, R.E.; HANKIN, M.H.; MORSE, D.E.;  BENETTE-CARKE, C. Anatomy and Physiology Revealed 2.0. McGraw Hill. 

University of Toledo. 2008. 
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Figura 4. Ilustrações do cerebelo demonstrando os hemisférios, vérmis, lobos, córtex, 

substância branca e núcleos*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fonte: NETTER, F.H.; MACHADO, C.A.G. Atlas Interativo de Anatomia Humana 

Versão 3.0. Icon Learning Systems LLD, 2004. 
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O cerebelo pode ser divido ainda, filogeneticamente, em três porções: 1. 

Arquicerebelo ou cerebelo vestibular (mais antigo), formado pelo lobo floculonodular e 

relacionado à função do sistema vestibular (manutenção do equilíbrio através da 

coordenação de atividades motoras); 2. Paleocerebelo ou cerebelo espinal (mais recente 

que o arquicerebelo), que compreende o lobo anterior e à porção posterior do vérmis, 

cerebelar, relacionada com a regulação do tônus muscular e postura; 3. Neocerebelo ou 

cerebelo cortical (região mais recente e mais avançada), formado por todo o resto do 

cerebelo e relacionada com o controle de movimentos complexos e elaborados das 

extremidades 
25-27

. 
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1.3. Histologia  

   O córtex cerebelar, ao contrário do córtex cerebral, possui basicamente a mesma 

citoarquitetura em toda a sua extensão. É composto por três camadas, da sua porção 

externa para interna : 1. Camada molecular; 2. Camada nas células de Purkinje; 3. 

Camada granular 
25,26,28

. 

 Essas três camadas possuem cinco tipos de neurônios, com as seguintes 

características. Dendritos das células de Purkinje e das células de Golgi tipo II que se 

projetam para dentro da camada molecular. Os dendritos das células de Purkinje 

dispõem-se em somente um plano transversal em relação ao eixo da folha cerebelar 
25,26

. 

Os axônios das células granulares ascendem também para a camada molecular, onde se 

bifurcam e correm em paralelo ao eixo maior da folha cerebelar. São chamadas fibras 

paralelas 
25,26

. 

 As células em cesto possuem seus dendritos na camada molecular com a mesma 

disposição dos dendritos das células de Purkinje. Seus axônios correm no plano 

transverso, ou seja, em ângulo reto em relação às fibras paralelas. Por esta razão são 

chamadas fibras tangenciais, e suas terminações formam o cesto que envolve as células 

de Purkinje 
25,26,28

. 

 As fibras paralelas conectam as células de Purkinje, as células de Golgi tipo II e 

as células estreladas. São as conexões intrafoliais. As fibras tangenciais formam 

conexões entre as células de Purkinje no plano anteroposterior. São as conexões 

intrafoliais e interfoliais. A maioria das fibras aferentes cerebelares termina, com já 

anteriormente descrito, como fibras trepadeiras ou fibras musgosas 
25,26,28

. 

 Todas as vias aferentes cerebelares acabam convergindo para as células de 

Purkinje, que por sua vez, formam a “via final comum” eferente do cerebelo, com todos 
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os seus axônios convergindo para os núcleos cerebelares profundos. Uma minoria de 

axônios das células de Purkinje sai diretamente do cerebelo para os núcleos 

vestibulares. O efeito das células de Purkinje é inibitório, e o neurotransmissor 

responsável pelo seu efeito inibitório é o GABA 
25,26,28

. 

 Por fim, todas as fibras trepadeiras e musgosas e as fibras paralelas (das células 

granulares) são excitatórias, ao passo que as sinapses de todas as outras células do 

córtex cerebelar são inibitórias 
25,26,28

.  
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1.4. Conexões 

Há cada vez mais evidências de que o cerebelo não se conecta apenas aos 

circuitos motores, mas também com outras áreas encefálicas envolvidas nas funções 

mentais superiores, o que sugere que pode haver um envolvimento do cerebelo nos 

processos cognitivos e na fisiopatologia dos transtornos mentais 
27

. 

 Em estudos com modelos animais, mecanismos de transporte neuronal têm sido 

utilizados para registrar a conexão entre o córtex cerebral, o tronco encefálico e o 

cerebelo. O cerebelo recebe aferências da coluna espinal, núcleos vestibulares, oliva 

inferior, núcleos pontinos e indiretamente, por meio desses núcleos, do córtex cerebral 

26,27
.  

Aferências periféricas da coluna espinal e do tronco encefálico entram no 

cerebelo através do pedúnculo cerebelar inferior, enquanto as aferências do córtex 

cerebral se conectam nos núcleos pontinos, e por sua vez entram via pedúnculo 

cerebelar médio. Esses caminhos periféricos (aferências da coluna espinal) estão 

relacionados ao controle da propriocepção, motricidade, deambulação e postura 
25-27

. 

As principais vias aferentes cerebelares estão descritas abaixo a seguir. O trato 

espinocerebelar dorsal origina-se nos fusos musculares, e em menor extensão, nos 

órgãos tendinosos de Golgi, receptores táteis da pele e receptores das articulações 
25,26

. 

Já o trato espinocerebelar ventral, apresenta fibras que carregam sinais motores que 

chegam às pontas anteriores da medula espinal a partir 
25,26

. 

O circuito corticopontocerebelar é o mais importante das aferências centrais. 

Origina-se de áreas corticais motoras e sensitivas. Após, conectarem-se com o núcleo 

pontino, os tratos pontocerebelares se conectam com o hemisfério cerebelar 

contralateral de forma somatotópica 
25,26

. 
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Outras conexões periféricas do cerebelo se originam do tronco encefálico: O 

trato olivocerebelar, com fibras originadas da oliva inferior que recebe impulsos 

excitatórios do núcleo rubro, do córtex cerebral, dos núcleos da base, da formação 

reticular e da medula espinal (trato espino-olivar);  o trato vestibulocerebelar com 

fibras originadas do núcleo vestibular e que se projeta para os núcleos fastigial e lobo 

floculonodular do cerebelo; e o trato reticulocerebelar com fibras que se originam na 

formação reticular e se projeta para o vérmis cerebelar 
25-27

. 

 Quanto às vias eferentes, apresentam as seguintes características. Os três 

núcleos profundos cerebelares (denteado, interpósito e fastigial) recebem impulsos 

nervosos de duas origens: do córtex cerebelar e dos tratos aferentes sensoriais para o 

cerebelo 
25,26

. Cada vez que um impulso chega ao cerebelo, ele divide-se em duas 

direções: uma diretamente ao núcleo cerebelar profundo e outra que termina no córtex 

cerebelar correspondente àquele núcleo cerebelar. Após certo período, o núcleo 

cerebelar respectivo recebe impulsos do córtex cerebelar correspondente. Assim, todos 

os impulsos aferentes ao cerebelo acabam, de uma forma ou de outra, terminando nos 

núcleos cerebelares profundos 
25,26

. 

 Existem três principais vias cerebelares eferentes: 

1. Saída do vérmis, passagem pelo núcleo fastigial e via final na ponte, bulbo e 

formação reticular 
2,25,26

. 

2. Saída da zona intermediária, passagem pelo núcleo interpósito, passagem pelo 

núcleo rubro e núcleos ventrolateral e ventroanterior do tálamo, finalizada na via 

rubroespinal e núcleos da base 
2,25,26

. 

3. Saída da zona lateral do hemisfério cerebelar, passagem pelo núcleo denteado, 

passagem pelos núcleos ventrolateral e ventroanterior do tálamo, passagem pelo 
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córtex cerebral e formação reticular, finalizada na via corticoespinal e via 

reticuloespinal 
2,25,26

. 

 É importante observar que todos os núcleos cerebelares profundos enviam fibras 

eferentes para a parte caudal do núcleo ventrolateral do tálamo contralateral, que por sua 

vez se projeta para a área motora frontal. Através do núcleo intralaminar, os núcleos 

cerebelares fazem conexões com os núcleos da base e com o córtex parietal e frontal. 

Um grupo de células do flóculo, o grupo Y, faz conexões eferentes com os núcleos 

oculomotores 
2,25,26

. Além disso, através dos núcleos talâmicos, o cerebelo emite 

projeções para o córtex de associação e sistema límbico (cíngulo e giro parahipocampal) 

2,25,26
.  

Muitos estudos também demonstram conexões cruzadas entre o núcleo denteado 

e córtex pré-frontal dorsolateral na direção cerebelo-tálamo-cortical 
2,25-27

. O mesmo 

padrão cruzado foi observado para áreas específicas no córtex parietal posterior inferior. 

Por meio dessas interconexões extensivas, através de vias aferentes 

(corticopontocerebelar) e eferentes (cerebelotalamocortical), o cerebelo pode receber 

informações, assim como influenciar áreas corticais cerebrais relacionadas à cognição 

2,25-27
. 

 Interconexões significantes entre o cerebelo e áreas do córtex pré-frontal 

relacionadas ao funcionamento executivo (memória de trabalho, atenção, inibição do 

comportamento e tomada de decisões), memória verbal e linguagem tem sido 

demonstradas 
2,25-27

. Projeções aferentes do córtex parietal, temporal e occipital, e 

projeções aferentes do sistema límbico, têm sido implicadas no processamento 

sensitivo, integração da informação sensorial, organização visuoespacial, memória 

visual e controle do comportamento e motivação 
2,25-27

. Também há evidências de 

conexões do cerebelo com o hipotálamo: Vias aferentes do hipotálamo diretamente para 
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o córtex cerebelar e núcleos cerebelares (e indiretamente via núcleos pontinos) e núcleo 

reticular lateral; vias eferentes dos núcleos cerebelares, passando pelo pedúnculo 

cerebelar superior e posteriormente para o tálamo e hipotálamo 
2,25-27

. 

 As Figuras 5 e 6 e os Quadros 1 e 2 resumem as conexões e cerebelares. 
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Figura 5.  Vias aferentes (A) e eferentes (B) do cerebelo*. 

 

A                B 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Modificado de BALDAÇARA, L.; BORGIO, J.G.F.; LACERDA, A.L.T.; JACKOWSKI, A.P. Cerebellum and psychiatric disorders. Revista 

Brasileira de Psiquiatria, v.30, n.3, p.281-289, 2008. 
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Figura 6. Conexões superiores do cerebelo*. 

 

* Modificado de BALDAÇARA, L.; BORGIO, J.G.F.; LACERDA, A.L.T.; 

JACKOWSKI, A.P. Cerebellum and psychiatric disorders. Revista Brasileira de 

Psiquiatria, v.30, n.3, p.281-289, 2008. 



31 

 

Quadro 1. Organização sagital (funcional) do cerebelo*. 

Zona Projeções aferentes Núcleo cerebelar Projeções eferentes 

dos núcleos 

cerebelares 

Vermal Medula espinal 

Núcleos reticulares 

Núcleos vestibulares 

Fastigial Núcleos vestibulares 

Núcleos reticulares 

Intermediária Medula espinal 

Tronco cerebral 

Córtex cerebral 

Interpósito Núcleo rubro 

Tálamo 

Lateral Ponte 

Córtex cerebral 

Denteado Tálamo 

Córtex cerebral 

 

* Modificado de MENESES, M.S. Neuroanatomia Aplicada. 3
a
 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

 

Quadro 2. Divisão do cerebelo em tríades*. 

Subdivisão 

lobar 

Subdivisão 

filogenética/funcional 

Pedúnculo 

cerebelar 

aferente 

Pedúnculo 

cerebelar 

eferente 

Núcleo 

cerebelar 

Núcleo do 

complexo 

olivar 

Lobo 

floculonodular 

Arquicerebelo 

(Vestibulocerebelo) 

Inferior Inferior Fastigial Acessório 

medial 

Lobo anterior Paleocerebelo 

(Espinocerebelo) 

Superior e 

inferior 

Superior Interpósito Acessório 

dorsal 

Lobo posterior Neocerebelo 

(cerebrocerebelo) 

Médio Superior Denteado Inferior 

 

* Modificado de MENESES, M.S. Neuroanatomia Aplicada. 3
a
 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 
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2. Funções do cerebelo 

Tradicionalmente o cerebelo é associado à regulação do sistema motor 

(especificamente com a manutenção do equilíbrio, com o sincronismo motor, com os 

movimentos voluntários refinados e com as habilidades de aprendizagem motora). 

Porém, mais recentemente também é visto como envolvido na cognição (atenção, 

aprendizagem cognitiva, memória de trabalho e linguagem), no controle das emoções e 

no do comportamento 
1-3,23,29-31

. Por exemplo, estudos por ressonância magnética 

funcional (fMRI) em indivíduos saudáveis e doentes, têm mostrado ativações 

cerebelares durante tarefas que envolvem a análise visuoespacial 
29,30,32

, a linguagem 
33-

37
, a atenção 

1,3,37-39
  e a memória de trabalho 

32,40
. Além disso, distúrbios emocionais 

41-

44
 e cognitivos 

1,45-47
 foram relatados em pacientes com doenças vasculares ou 

degenerativas do cerebelo.  

Mais recentemente, a função de relógio interno (timekeeping or “clock” 

function) foi atribuída ao córtex cerebellar e à oliva inferior (fonte direta de impulsos 

para as células de Purkinje) baseado em sua microestrutura única e propriedades 

rítmicas oscilatórias 
48

. Xu e colaboradores propuseram que o papel primário da oliva 

inferior e das fibras trepadeiras como relógio interno é mediar a codificação da 

informação temporal independente do comportamento motor 
48

.  

Assim, o envolvimento do cerebelo em uma ampla gama de funções cognitivas, 

emocionais e motoras reflete a sua capacidade de processar informações provenientes 

de várias regiões corticais funcionalmente heterogêneas, como o córtex pré-frontal, 

parietal, sensorial, córtex pré-motor motor 
1,27,29,31

. Entretanto, sabemos ainda pouco 

sobre os mecanismos neuronais profundos. No pensamento, nós manipulamos imagens, 

idéias e conceitos no nosso cérebro, assim como movimentamos nossos braços e pernas. 

Do ponto de vista dos sistemas de controle o mesmo princípio governa ambos os 
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movimentos e o pensamento. Como o cerebelo nos permite a realização de movimentos 

hábeis de forma inconsciente, ele pode nos permitir a execução do pensamento 

inconsciente após o aprendizado repetitivo. Porém, a maneira como a informação 

cognitiva é codificada por circuitos cerebelares ainda não está esclarecida.   
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3. O papel do cerebelo nos transtornos psiquiátricos  

Conforme foi mencionado anteriormente, diferentes fontes têm sugerido que o 

cerebelo pode estar alterado em muitos transtornos psiquiátricos, incluindo a 

esquizofrenia 
4-8,49

, os transtornos do humor 
9-13

,  o transtorno do estresse pós-

traumático 
14,15

,  o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade 
18-22,50,51

 e o 

autismo 
7,16,17,52,53

.  Em alguns relatos, as alterações cerebelares e suas manifestações 

foram descritas como achados isolados, sem relevância com a história clínica 
44,54-57

. 

Mas, em  outros existem fortes evidências de que o cerebelo é uma estrutura cerebral 

relevante e possivelmente relacionado a algumas manifestações psicopatológicas 

10,12,14,15,58-61
 . 

Abaixo, focaremos na descrição do papel do cerebelo nos três transtornos 

avaliados neste estudo: prejuízo cognitivo, transtorno do estresse pós-traumático e 

transtorno bipolar. 
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3.1. Demências Neurodegenerativas 

O termo demências se refere a um grupo heterogêneo de doenças de causas e 

sintomatologia diversas, mas que compartilham da origem orgânica e do prejuízo 

cognitivo (essencialmente o comprometimento da memória e mais outra função 

cognitiva) na presença de nível estável de consciência. Na maioria dos casos acometem 

indivíduos idosos e apresentam taxa de prevalência 1,5% para os indivíduos com mais 

de 65 anos de idade 
62

. 

Neste grupo de pacientes, foram observadas anormalidades do cerebelo (redução 

de volume) na doença de Alzheimer (DA) 
60

, demência vascular 
63,64

,  demência por 

corpúsculos de Lewy 
65

 e na demência alcoólica 
2,66

. 

Em os tipos de demências há redução do volume do cerebelo relacionado à 

gravidade da doença e secundária a atrofia de estruturas superiores. Tal processo é 

denominado diaschisis 
2,67,68

.  O cerebelo também pode estar atrofiado em portadores de 

demência secundária a fatores vasculares, a processos moleculares da própria demência 

e secundário a toxinas (como o álcool) 
69,70

.  

Na DA são achados frequentes a redução do volume do lobo temporal, mesmo 

nos estágios mais precoces, sendo que a redução do hipocampo pode ser observada até 

mesmo antes do aparecimento dos sintomas 
71

. Algumas estruturas que estão conectadas 

ao cerebelo são afetadas por emaranhados neurofibrilares e perda neuronal, o que em 

estágios avançados promoveria sua atrofia secundária 
69

. Também há relato de 

alterações neuropatológicas no cerebelo na DA, porém de forma mais branda do que 

ocorre nas regiões neocorticais cerebelo 
69

.   

As alterações patológicas cerebelares mais relevantes na DA são depósitos 

difusos Aβ e emaranhados neurofibrilares, mas não estão associados à perda neuronal 
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71
.  A hipótese principal para o acometimento do cerebelo nas demências é a atrofia por 

diaschisis, geralmente nas fases mais avançadas da doença 
69,71,72

.  

Entretanto, os estudos morfológicos, entretanto, focaram nas alterações 

neuropatológicas da DA, como a presença de placas amilóides, emaranhados 

neurofibrilares e angiopatia, mas pouco foi relatado sobre as perdas neuronais e outras 

alterações estruturais cerebelares 
69

. Apenas um estudo por ressonância magnética 

estrutural demonstrou que a porção posterior dos lobos cerebelares está reduzida nos 

pacientes com DA quando comparado com controles saudáveis e que essa atrofia está 

associada com o prejuízo cognitivo, mas não nos portadores de comprometimento 

cognitivo leve 
60

. 

 Já na demência vascular (cujas lesões acometeram regiões cerebrais) há diversas 

alterações, cuja principal é a disfunção das fibras trepadeiras do sistema olivocerebelar.  

Também há alterações pré e pós-sinápticas das conexões das fibras trepadeiras com as 

células de Purkinje e diminuição do número de dendritos e vesículas sinápticas 
2,69

. 

 Provavelmente o cerebelo não está relacionado diretamente no processo 

patológico da demência, mas pode ser acometido secundariamente ou apresentar 

alterações que agravam o quadro clínico da doença. Há ainda escassez de estudos que 

relacionem tais alterações morfológicas aos sintomas cognitivos e a funcionalidade 

nesse agrupamento de doenças. 
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3.2.  Transtorno do estresse pós-traumático 

Os transtornos ansiosos referem-se a um grupo heterogêneo de doenças que 

compartilham da ansiedade patológica como sintoma em comum 
2,14,23

. Diversas teorias 

já foram postuladas para explicar tais transtornos, como a disfunção do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal, alterações do fluxo sanguíneo e metabolismo de estruturas 

cerebrais (tais como sistema límbico, lobo frontal, lobo temporal, cíngulo e cerebelo), 

disfunção de neurotransmissores (GABA, noradrenalina e serotonina), entre outros 

2,14,23
.  

Por sua vez, o cerebelo apresenta conexões aferentes e eferentes com o 

hipotálamo, participa da regulação de respostas autonômicas e apresenta conexões 

(indiretamente através do tálamo) com o sistema límbico 
2,27

.  

Desde os primeiros relatos de veteranos de guerra e sua introdução como 

categoria diagnóstica, pesquisas sobre a neurobiologia, a fenomenologia e tratamento do 

transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) têm crescido exponencialmente nas 

últimas décadas, principalmente na população de não militares 
73

. Curiosamente, nem 

todos os indivíduos que foram expostos a eventos traumáticos desenvolvem TEPT. Os 

fatores que mediam risco, resiliência e psicopatologia, relacionados com o estresse, são 

de extrema importância para a nossa compreensão dos sintomas relacionados ao trauma, 

bem como o desenvolvimento de novas estratégias de tratamento 
74

. Até agora, acredita-

se que há vários fatores (tais como a dinâmica do genótipo e do sistema nervoso), que 

interagem com fatores ambientais (tais como plano de fundo da infância) 
75

 e  

intensidade do trauma 
76

, que afetam a vulnerabilidade aos impactos do trauma. 

Os achados neuroestruturais por ressonância magnética no TEPT sugerem 

redução volumétrica ou atrofia do hipocampo 
77-80

, da amígdala 
81,82

, do giro do cíngulo 
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anterior 
82,83

, do corpo caloso 
15,84

, e da substância cinzenta dos lobos temporal e frontal 

85
. A avaliação por imagem funcional demonstrou que pacientes com TEPT tendem a 

apresentar comprometimento das regiões que sustentam a recuperação da memória 

autobiográfica, tais como o hipocampo, amígdala e no córtex pré-frontal medial ventral 

86
. 

Foi também proposto que o cerebelo está envolvido na experiência e na 

regulação das emoções. Conexões aferentes e eferentes do tronco cerebral e com o 

sistema límbico têm proporcionado um substrato neuroanatômico para tal teoria 
27,87

. 

Mais recentemente, foi postulado um possível papel do cerebelo na fisiopatologia do 

TEPT e alguns estudos alterações do hemisfério cerebelar esquerdo do cerebelo e do 

vérmis 
88-90

. Em menor proporção, alterações cerebelares, do giro temporal superior e da 

pituitária foram relatadas em crianças maltratadas e adolescentes com TEPT 
14,91-93

.  

Em um estudo pré-clínico em primatas não-humanos, o volume do vérmis 

aumentado, do córtex pré-frontal dorsomedial e do córtex cingulado anterior dorsal 

foram observadas em primatas separados precocemente de suas mães 
94

. A separação 

precoce durante a infância parece induzir o aumento  da atividade e  do volume de 

algumas regiões cerebrais, e talvez, essas alterações podem estar relacionadas ao futuro 

desenvolvimento de doenças mentais 
94

. Em humanos, estudos por ressonância 

magnética relatam um menor volume cerebelar bilateral em crianças com TEPT 

secundário a maus-tratos 
14

 e menor vérmis em crianças (de 7 a 14 anos) com TEPT 
15

. 

Estas diferenças persistiram após o ajuste para o volume cerebral, variáveis 

sociodemográficas e QI. Além disso, houve uma correlação positiva envolvendo 

volume cerebelar e idade de início do trauma 
14

.  

Em adultos, apenas um estudo estrutural avaliou o cerebelo, mais 

especificamente o vérmis, em combatentes com TEPT, e obteve resultados negativos 
61

. 
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Entretanto, outra pesquisa observou o aumento da atividade no cerebelo em adultos com 

TEPT recente, incluindo ex-combatentes 
95

. Por outro lado, não existem estudos que 

avaliaram se o trauma no início da vida  em humanos pode estar relacionado ao TEPT 

na idade adulta.  

Para corroborar os achados positivos é importante resgatar algumas pesquisas. 

Primeiramente, um experimento que demonstrou a participação do cerebelo na 

ansiedade é o de Nashold e Slaughter (1969) onde o estímulo do núcleo denteado e do 

pedúnculo superior do cerebelo causou sensações desagradáveis e sentimento de medo 

nos pacientes 
96

. Semelhante, Riklan et al., (1974), obtiveram a resposta de ansiedade, 

agressividade ou sintomas depressivos durante a estimulação do córtex do cerebelo em 

experimento para o controle de crises epilépticas 
97

. 

Um estudo, por tomografia por emissão de pósitrons (PET), demonstrou o 

aumento da atividade do cerebelo e do vérmis. Tal atividade esteve associada ao 

aumento da pressão arterial média e da freqüência cardíaca, em indivíduos que 

realizaram exercícios isométricos e indivíduos que realizaram tarefas aritméticas que 

foram identificadas como estressoras. Tal resultado sugere que o cerebelo participe da 

regulação do sistema simpático
98

.  

 Por fim, o cerebelo parece apresentar um papel na modulação das emoções e na 

ansiedade, principalmente nos sintomas de hiperatividade encontrados no Transtorno de 

ansiedade generalizada (TAG) e no TEPT 
2
. Também já foi observado o aumento da 

atividade no cerebelo (acompanhando o aumento da atividade do córtex cerebral) em 

indivíduos com revivências traumáticas 
2,14,95

.  Essa hiperatividade parece desaparecer 

quando há sucesso no tratamento 
99

.  
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3.3. Transtorno bipolar 

O transtorno bipolar é uma condição crônica que geralmente ocorre ao longo da 

vida que afeta cerca de 1,6% da população. É caracterizado por mudanças incomuns no 

estado de humor, nível de energia e comportamento. Estas flutuações podem se alternar 

entre a depressão, normal humor e exaltação e / ou irritabilidade 
100

. Apesar dos avanços 

dos métodos de pesquisa em psiquiatria biológica e do conhecimento atual sobre os 

mecanismos de ação dos estabilizadores de humor, a fisiopatologia do TB ainda é pouco 

compreendida. 

Conforme foi discutido nos itens anteriores o cerebelo participa da regulação da 

expressão das emoções. Vários relatos de casos demonstraram atrofia cerebelar em 

pacientes com distúrbios do humor, assim como em pacientes com TB 
9,12,101

 . Além 

disso, alguns estudos têm encontrado anormalidades anatômicas do cerebelo em 

pacientes com sintomas afetivos 
1,87,102

. Dois estudos mostraram uma maior taxa de 

atrofia cerebelar em pacientes maníacos, em comparação com pacientes com 

esquizofrenia ou controles saudáveis 
103,104

. Além disso, Yates e colaboradores 

encontraram uma maior taxa de atrofia cerebelar em pacientes com TB acima de 50 

anos, mas não em jovens pacientes bipolares em comparação com os controles 
103

.  

Lippmann e colaboradores encontraram índices aumentados de atrofia do vérmis 

e atrofia do hemisfério cerebelar em pacientes bipolares com a co-ocorrência de abuso 

de álcool, em comparação com voluntários saudáveis, sugerindo que o abuso de álcool 

pode contribuir para a anatomia do cerebelo anormal nos pacientes 
105

. 

Surpreendentemente, esse confundidor potencial raramente é observado na a maioria 

dos estudos e pode ser o responsável pela atrofia cerebelar.  
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Por outro lado, um estudo utilizando análise de regressão múltipla excluiu o uso 

de álcool como um fator de confusão potencial para o volume vermal área de atrofia em 

pacientes com TB 
13

. O volume da sub-região V2 do vérmis encontra-se reduzido em 

pacientes com história de múltiplos episódios de humor quando comparado àqueles que 

apresentaram apenas o primeiro episódio e ao controles saudáveis. Já a sub-região V3 

está significativamente menor nos pacientes com vários episódios de humor em 

comparação com indivíduos saudáveis. Em conjunto, estes resultados sugerem que a 

região posteroinferior do cerebelo está morfologicamente comprometida nos portadores 

de TB 
9,13

.  

Uma análise posterior revelou que, entre os doentes com episódios múltiplos, o 

número de episódios depressivos anteriores, mas não o abuso de substâncias ou a 

duração da exposição ao lítio, contribuiu para a redução do volume de V3 
9
. Loeber e 

colaboradores observaram que pacientes com TB têm menor fluxo sanguíneo cerebelar 

cerebral regional (FSCr) do que controles saudáveis e pacientes com esquizofrenia, 

mesmo após o controle de das variáveis confundidoras. A região cerebelar mais 

frequentemente relatada nos estudos por neuroimagem no TB foi o vérmis, que 

apresenta maior redução na FSCr. Após o tratamento com antipsicóticos atípicos, no 

entanto, essa diminuição relativa do FSCr desapareceu 
106

. 

Concluindo, estudos preliminares in vivo têm demonstrado alterações estruturais 

e funcionais em pacientes com TB. Menor volume cerebelar, fluxo sanguíneo diminuído 

ou aumentado, metabolismo da glicose alterado são os principais achados cerebelares 

nesse grupo. Embora contraditórios, os resultados parecem refletir a heterogeneidade 

clínica das populações estudadas com transtorno bipolar. Finalmente, não há evidências 

ainda se estes resultados são causa ou conseqüência da doença. 
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OBJETIVO 

 

Objetivo principal 

Mensurar o volume do cerebelo e de suas sub-regiões em indivíduos portadores 

de prejuízo cognitivo sem e com demência, em portadores de transtorno do estresse pós-

traumático (TEPT) e em indivíduos com transtorno bipolar (TB), e correlacionar com a 

sintomatologia dos respectivos transtornos. 

 

Objetivos específicos 

Avaliar se o volume cerebelar relaciona-se aos sintomas cognitivos dos 

portadores de prejuízo cognitivo sem demência e com Demência de Alzheimer. 

Avaliar se o volume do cerebelo relaciona-se aos sintomas dos portadores 

(revivência, esquiva e hiperatividade) do TEPT. 

Avaliar se o volume do cerebelo relaciona-se ao comportamento suicida e 

impulsividade em portadores eutímicos de TB. 
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MÉTODO 

 

1. Sujeitos 

Os sujeitos para esta pesquisa foram recrutados de três estudos específicos: 

 

1.1. Portadores de prejuízo cognitivo: Foram selecionados 100 indivíduos 

provenientes do Ambulatório de Neuropsiquiatria do Estudo Epidemiologia do 

Idoso (EPIDOSO), conduzido pelo Departamento da Medicina preventiva da 

Universidade Federal de São Paulo e coordenado pelo Prof. Dr. Luiz Roberto 

Ramos. O estudo EPIDOSO foi a primeira coorte de idosos no Brasil 
107

. Essa 

pesquisa avaliou 1,667 indivíduos com 65 anos ou mais, residentes no bairro da 

Vila Clementino no município de São Paulo 
107

. Dos 100 indivíduos, 96 

preencheram os critérios de inclusão e foram divididos em 86 portadores de 

prejuízo cognitivo (divididos, por sua vez, segundo o grau de comprometimento 

segundo a Escala Clínica de Gravidade da Demência – Clinical Dementia Rating 

ou CDR) e 10 sem prejuízo cognitivo (controles). Vinte e seis indivíduos sem 

demência (CDR = 0 and CDR = 0,5) na avaliação inicial foram selecionados 

para acompanhamento em dois anos. As imagens no tempo inicial foram 

analisadas para averiguar se o volume do cerebelo poderia estar relacionada com 

o futuro declínio cognitivo. 

 

Critérios de inclusão: Idosos com 65 anos ou mais, sem doença neurológica ou 

condições médicas que causem lesões estruturais no sistema nervoso, residentes na Vila 

Clementino no município de São Paulo, capazes de participar de todas as etapas do 

estudo. 
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Critérios de exclusão: Qualquer doença neurológica, doença psiquiátrica ou condições 

médicas que poderiam estar relacionada a alterações estruturais do sistema nervoso, tais 

como abuso de substâncias, cefaléia atípica, trauma craniano com perda de consciência, 

infarto cerebral detectado em imagem T2 na ressonância magnética, hipertensão, doença 

pulmonar crônica, doença  renal, doença hepática crônica, câncer ou diabetes mellitus. 

Os sujeitos também foram excluídos se a causa da demência não foi Doença de 

Alzheimer (8 casos).  

 

Observação: Para excluir outros transtornos psiquiátricos foi utilizado a 

Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID) 
108

.  

 

1.2. Indivíduos expostos a violência:  Quarenta e dois portadores indivíduos 

expostos a violência que desenvolveram transtorno do estresse pós-traumático 

(pacientes) foram comparados a quarenta e dois indivíduos expostos a violência 

que não desenvolveram a doença foram identificados (controles) do Estudo 

Temático sobre o TEPT conduzido pela Universidade Federal de São Paulo e o 

Instituto Milenio (coordenado pelo Dr. Jair de Jesus Mari) 
109

. Os indivíduos 

foram identificados da comunidade do município de São Paulo, sendo que mais 

de 3000 foram entrevistados.  

 

Critérios de inclusão: Diagnóstico de TEPT pelos critérios do DSM-IV; indivíduos com 

idade de 18 a 60 anos (homens e mulheres); mulheres que não estejam a amamentando 

ou gestantes; fator traumático principal ocorrido após os 18 anos.   
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Critérios de exclusão: História de transtorno bipolar, transtorno psicótico, transtorno de 

personalidade ou dependência (excluindo a nicotina e a cafeína);  doença clínica severa 

ou descompensada; uso de medicações psicotrópicas nos últimos 15 dias (6 semanas 

para fluoxetina); índice de massa corpórea abaixo de 20; ideação suicida stual ou 

presença de sintomas psicóticos; história de trauma craniano.   

 

Observação: O uso e abuso de substâncias foi avaliado por um psiquiatra antes 

da realização da ressonância magnética de crânio, que utilizou a SCID-I como 

parâmetro.  Os criétrios de inclusão e exclusão paras controles (indivíduos resilientes) 

foram os mesmos que dos pacientes. 

  

1.3. Portadores de transtorno bipolar: Foram selecionados 48 portadores de 

transtorno bipolar tipo I e vinte e cinco controles saudáveis provenientes do 

Programa de Humor e Ansiedade da Universidade Federal da Bahia. Foram 

excluídos oito pacientes e três controles pela presença de história de doença 

neurológica, trauma craniano ou incapacidade para realizar o exame de 

ressonância magnética. . A amostra final consistiu de 40 pacientes portadores de 

transtorno bipolar tipo I em eutimia (vinte com história de comportamento 

suicida e 20 sem história de comportamento suicida). Foram recrutados 

controles saudáveis sem doença psiquiátrica atual ou passada, assim como sem 

doença psiquiátrica em familiares de primeiro grau. 

 

Critérios de inclusão: Adultos com 18 anos ou mais, portadores de transtorno bipolar 

tipo I, eutímicos, capazes de participar de todas as etapas da pesquisa. 
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Critérios de exclusão: História de doença neurológica, trauma craniano ou incapacidade 

para realizar o exame de ressonância magnética;  história de abuso de uso nocivo, 

dependência ou abstinência a substâncias e doenças médicas severas nos últimos 6 

meses. 
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2. Instrumentos 

 

2.1. Portadores de prejuízo cognitivo 

 

2.1.1. Mini Exame do Estado Mental (Mini Mental State Exam – MMSE) 
110

: 

Ajustado de acordo com a escolaridade
111

: Para avaliação da gravidade do 

prejuízo cognitivo. Avalia as seguintes funções: orientação temporal e 

espacial, memória imediata, memória recente, atenção e cálculo, linguagem, 

praxia construtiva, habilidade visuoespacial e funções executivas. 

2.1.2. Escala Clínica de Gravidade da Demência (Clinical Dementia Rating ou 

CDR) 
112

: Escala que avalia a gravidade da demência. É pontuada da 

seguinte forma: 0 – indivíduo saudável; 0,5 – demência questionável ou 

prejuízo cognitivo sem demência; 1 – demência leve; 2 -  demência 

moderada; 3 – demência grave. 

2.1.3. Questionário de Atividades Funcionais (Functional Activities Questionnaire 

- FAQ) 
113

: Avalia o prejuízo funcional. Quanto maior a pontuação, maior é 

o prejuízo. 

 

2.2. Indivíduos expostos a violência 

2.2.1. Entrevista Diagnóstica Internacional Composta: Para obtenção de dados 

demográficos Sociodemographic (Composite International Diagnostic 

Interview - CIDI) 
114

. 

2.2.2. Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV (Structured Clinical 

Interview for DSM-IV - SCID I e II):  Entrevista semi-estruturada que 
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permite o diagnostico de transtornos mentais de acordo com os critérios do 

DSM-IV 
115

. 

2.2.3. Escala para Transtorno do Estresse Pós-traumático Aplicada pelo médico 

(Clinician-Administered PTSD Scale - CAPS)
116

: Para quantificação dos 

sintomas do Trantosno do Estresse  Pós-traumático dividido segundo os três 

critérios diagnósticos principais – revivência, esquiva e hiperatividade. 

2.2.4. Inventário de Beck para Ansiedade (Beck Anxiety Inventory – BAI) 
117

:  

Questionário auto-administrado que quantifica os sintomas de ansiedade. 

2.2.5. Inventário de Beck para depressão (Beck Depression Inventory – BDI) 
118

: 

Questionário auto-administratado para quantificação dos sintomas 

depressives.  

2.2.6. Inventário de trauma precoce (Early Trauma Inventory - ETI) 
119,120

: 

Entrevista semi-estruturada que avalia a gravidade do trauma ocorrido na 

infância.  

 

2.3. Portadores de transtorno bipolar 

2.3.1. Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV (Structured Clinical 

Interview for DSM-IV - SCID I e II) 
121

. 

2.3.2. Escala de gravidade da depressão de Hamilton (Hamilton Depression 

Rating Scale - HDRS)
122

: Para avaliar os critérios de inclusão e exclusão. 

2.3.3.  Escala de mania gravidade da mania de Young (Young Mania Rating Scale 

- YMRS) 
123

: Para avaliar os critérios de inclusão e exclusão.  

2.3.4. Escala de Impulsividade de Barrat (Barratt Impulsiveness Scale - BIS-11) 

124
:  Para quantificar a presença ou não de impulsividade que poderia estar 

relacionada ao comportamento suicida.   
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3. Aquisição das imagens 

Todas as imagens foram realizadas em máquinas de ressonância magnetica de 

alta resolução (1.5 T) dentro de 15dias após a avaliação inicial. Foram utilizadas as 

sequências em T1, T2 e FLAIR sob o gradiente ECO volumétrico. As imagens para o 

estudo dos portadores de prejuízo cognitivo foram adquiridas no Departamento de 

Psicobiologia da UNIFESP, em um aparelho GE e foram utilizados os seguintes 

parâmetros: sequência de aquisição em 3D SPGR, TE = 5msec, TR = 3.3msec, flip 

angle = 45 degrees, acquisition matrix = 256x256, NEX = 1, FOV = 34cm, slice 

thickness = 1.3mm, 160 cortes.  

As imagens para o estudo do TEPT foram adquiridas no Instituto do Sono da 

UNIFESP, me um aparelho  GE e foram utilizados os seguintes parâmetros: TR = 9.8 

ms, TE = 3.1 ms, flip, angle = 30
o
, NEX = 1, matrix size = 256 x 256, FOV = 24 cm, 

thickness = 1.0 mm, 160 cortes. 

Por fim, as imagens para o estudo dos portadores de transtorno bipolar foram 

adquiridas em um aparelho Symphony Master/Class Siemens do Image Memorial 

Medicina Diagnóstica-Bahia-Brasil. Foram utilizados para tal os seguintes parâmetros: 

aquisição em série T1; TR=1850ms, TE=3.45 ms, flip angle=13°, NEX=1, matrix 

size=256×256, FOV=24 cm, thickness=1.0 mm, 160 cortes. 
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4. Análise das imagens 

 Todas as imagens foram armazenadas e analisadas em microcomputador, através 

do programa Brains 2 
125

. Dois avaliadores, cego aos diagnósticos dos sujeitos 

realizaram as analises. O principal método utilizado foi o semi-automático, onde o 

programa faz o cálculo inicial dos limites da Região de Interesse (ROI), que 

posteriormente é corrigido manualmente.  

 Antes do traçado as imagens foram alinhadas em todos os planos, visto que a 

postura do encéfalo no momento da coleta era inclinada. Outra função do alinhamento é 

padronizar a imagem para que a mesma seja alocada em um espaço anatômico virtual 

denominado Tailarach. O próximo procedimento realizado foi a seguimentação, 

procedimento que realça as diferenças entre a substância cinzenta e branca. Para mais 

detalhes sobre a coleta e análise das imagens vide as Figuras 7, 8 e 9. 

 O volume Intra-craniano  para o estudo dos portadores de demência e o volume 

do vérmis cerebelar para todos os estudos foram medidos de forma manual. O volume 

encefálico para os estudos dos portadores de TEPT e TB foram medidos através da 

técnica VBM 
125,126

. O volume do lobo temporal e dos hemisférios cerebelares foram 

medidos por delimitação autómática e corrigido manualmente 
14,127,128

. 

 

Medidas de confiança: Antes da medida dos volumes das amostras das pesquisas dois 

avaliadores realizaram prova de confiabilidade (entre avaliadores) e mediram os 

volumes mencionados anteriormente em dez sujeitos. A mesma medida para os mesmos 

sujeitos foi realizada após uma semana para cálculo da confiabilidade própria para cada 

avaliador. Foi considerado excelente o valor de confiança maior de 0,96.  
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Figura 7. Orientações ao paciente, capitação, armazenamento e alinhamento das 

imagens. 
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Figura 8. Demarcação dos pontos anatômicos para análise das imagens. 
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Figura 9. Delimitação da região de interesse e criação das máscaras dos hemisférios 

cerebelares e do vérmis. 
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5. Análise Estatística   

Todas as análises dos dados foram realizadas em microcomputador através do 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 15.0 para Windows 
129

.  Os 

detalhes de cada análise estão descritas nos artigos correspondentes. 
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6. Aspectos Éticos 

Todos os participantes assinaram termo de consentimento após esclarecimentos 

de todos os passos das pesquisas. Os estudos foram analisados e aprovados por comitês 

de ética institucionais sob os seguintes protocolos: portadores de demência 

(Universidade Federal de São Paulo CEP 1026/06); portadores do TEPT (Universidade 

Federal de São Paulo CEP 0258/08); portadores de TB (Universidade Federal da Bahia 

CEP 16/2005).  
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Artigo I: Cerebellum and psychiatric disorders (Revisão) 

 

Publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, 2008 
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Artigo II: Cerebellar volume in patients with dementia (Artigo Original) 

 

 

 

Artigo publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, 2011. 
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Artigo III: Reduced cerebellar vermis volume in adults with PTSD from a 

community sample.  

 

 

Artigo publicado na Journal of Psychiatric Research, 2011. 


