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Resumo:  
A medula espinhal nas primeiras semanas do desenvolvimento 

embrionário possui o mesmo comprimento que o canal medular, porém, com o 

aumento da idade do embrião a coluna vertebral e o saco dural crescem mais 

rapidamente que o tubo neural causando uma regressão do cone medular, por 

volta do terceiro mês de vida, devendo o cone ficar entre os níveis de L2- L3 ao 

nascimento. Alterações podem ocorrer durante o desenvolvimento da medula 

espinal, entre elas temos a Síndrome da Medula Ancorada que é decorrente de 

uma fixação anormal da medula em regiões abaixo do nível esperado de fixação 

do cone medular. O diagnóstico pode ser feito pelo exame clínico e anamnese 

detalhada, sendo consideradas queixas distúrbios de marchas, alterações 

ortopédicas do membro inferior, incontinência urinária e fecal, além de 

malformações anorretais e geniturinárias. No entanto, a confirmação diagnóstica 

se dá por meio de exames de imagem, como ultrassom. A observação e análise 

das imagens obtidas por meio do ultrassom nos permite determinar a altura da 

medula na região do cone medular e determinar o padrão de normalidade desta 

porção, em relação ao saco dural. Discrepâncias nas medidas normais podem 

sugerir alterações, entre ela a medula ancorada citada acima. Neste trabalho 

utilizamos imagens de 30 pacientes que estavam em banco de dados, as 

imagens foram obtidas pela utilização de um aparelho portátil com um transdutor 

linear de 7,5 MHz, através de cortes longitudinais da coluna vertebral. 

Analisamos os cones medulares dos bebês correlacionando o peso ao nascer 

ao comprimento e a largura do cone medular, utilizamos estatística descritiva 

para demonstrar a forte correlação entre essas variáveis. Os resultados 

encontrados são compatíveis com os dados da literatura referentes a forma do 

cone medular, porém discrepantes em relação a espessura considerada normal. 

Através do dados obtidos e dados da literatura buscamos ressaltar a importância 

da análise do cone medular nessa população para diagnóstico e tratamento 

precoces de anormalidades relacionadas ao cone medular. 
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Introdução 
 

A medula espinal durante seu desenvolvimento normal deve sofrer uma 

regressão durante a gestação havendo um encurtamento em relação ao canal 

espinal. Sua posição normal deve estar entre os corpos vertebrais L2 e L3 

(HERTLZER et al., 2010). 

A mensuração do cone medular possui significância clínica pois a 

espessura do cone pode indicar futuras anormalidades decorrentes da sua 

fixação anormal como a Síndrome da Medula Ancorada. (HERTZLER, 2010) 

A ultrassonografia nos permite observar as anormalidades anatômicas 

da coluna vertebral e anormalidades anatômicas da medula espinhal durante o 

período neonatal devido a ossificação incompleta encontrada nesse período, 

além de ser um método não invasivo e que não oferece riscos ao paciente. 

(HENRIQUES,2004. RUMARCK, 1998) 

As indicações para ultrassonografia espinhal são marcas cutâneas na 

região lombo-sacra, massas subcutâneas, alterações do pé, má formações 

anorretais e geniturinárias além de malformações e alterações neurológicas 

dos membros inferiores (DERG, 2007). 

 

Objetivos 

 

O objetivo do trabalho foi analisar o cone medular por meio de 

ultrassonografia obtida em banco de dados buscando possível relação entre a 

largura e a espessura do cone medular com o peso ao nascimento dos 

neonatos e comparar os dados obtidos com os dados contidos na literatura 

atual. 

 
Materiais e métodos 
 

Todos os exames analisados foram provenientes de banco de dados. Por 

ocasião da realização dos exames os neonatos estavam em decúbito lateral 

apoiados no leito. Os exames foram realizados com um aparelho portátil Terason 

T3000 com um transdutor linear de 7,5 MHz, através de cortes longitudinais da 

coluna vertebral, incluindo o término do cone medular e o término do canal 

medular para que se procedessem as medidas de distância entre a porção mais 
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distal do cone e as paredes do canal, bem como o fim do cone e o fim do canal 

medular. As imagens foram salvas em JPEG para análise posterior. 

Os exames foram realizados por profissional médico especialista na área 

de ultrassonografia. 

Os dados obtidos foram tabelados e analisados por meio de estatística 

descritiva usando o método Pearson para correlações entre comprimento do 

cone e largura do cone e peso ao nascer (p>0,001). 

 

Desenvolvimento 

Analisamos 30 imagens de banco de dados, encontramos em 29 delas a 

espessura do cone medular superior a 2mm, essa espessura pode sinalizar 

alterações sugestivas de fixação caudal anormal do cone medular de acordo com 

Hertzler, no entanto há controvérsia sobre esse dado e todos os cones 

analisados encontravam-se na altura das vértebras L2-L3, altura normalmente 

esperada para esses pacientes. (DIPIETRO, 1993. HERTZLER, 2010. 

RUMARCK, 1998. YUNDT, 1997). 

Alguns dos trabalhos consultados indicam que a análise do cone medular 

deve ser feita em casos de pacientes que apresentem sinais de má formação do 

tubo neural, marcas cutâneas na região lombo-sacra, massas subcutâneas, 

alterações do pé, má formações anorretais e geniturinárias além de 

malformações e alterações neurológicas dos membros inferiores, sintomas 

clínicos característicos de fixação anormalmente baixa do cone medular 

ocasionando a Síndrome da Medula Ancorada (DERG, 2007. 

GHAREDAGHI,2014. KORSVIK, 1992. CORNIPS, 2010. SOLMAZ, 2011), 

porém pacientes que não apresentam esse tipo de alteração podem ser 

examinados, embora não haja consenso, cones medulares com espessura 

superior a 2 mm são considerados anormais em crianças de 2 a 14 anos 

(GHAREDAGHI,2014 YUNDT, 1997. DIPIETRO, 1993. PINTO, 2002.) 

A análise do cone em neonatos tem sua relevância científica pois essa 

faixa etária de pacientes possui uma ossificação incompleta dos ossos da coluna 

vertebral permitindo uma detecção de anormalidades precocemente. 

(RUMARCK, 1998. DIPIETRO, 1993. KORSVIK, 1992. PINTO, 2002).  

O exame de imagem padrão ouro utilizado para analisar o cone medular 

é a ressonância magnética (RM) porém o exame ultrassonográfico permite que 
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sejam visualizadas alterações nos neonatos de maneira barata, rápida e sem 

riscos para os pacientes, além disso em lactentes os achados ultrassonográficos 

e da RM se correlacionam bem (HENRIQUES, 2004. RUMARCK, 1998). 

Os neonatos do banco de dados foram submetidos ao exame em decúbito 

lateral apoiados no leito com transdutor de 7,5 mHz, mas também poderiam ser 

examinados em decúbito ventral com os joelhos e pernas dobrados e transdutor 

de 5 mHz, as duas posições e as frequências são adequadas e assemelham-se 

mas deve-se tomar cuidado em flexionar neonatos pois essa posição pode 

impedir as incursões respiratórias deles. (RUMARCK, 1998. DIPIETRO, 

1993.KORSVIK, 1992) 

A opção de escolher por imagens ultrassonográficas de um banco de 

dados de recém-nascidos não nos permitiu obter muitos dados de anamnese, 

porém, obtivermos peso ao nascer, largura do cone medular e comprimento do 

cone medular, utilizamos o método Pearson (p<0.001) para relacionar essas 

variáveis e percebeu-se íntima relação entre elas, com p=0.943 para relação 

entre peso e comprimento e p=0.885 para relação entre peso e largura. Na 

literatura encontramos um trabalho realizado em cadáveres de 2 a 14 anos de 

idade utilizando o método Pearson (p<0.05) em que se encontrou comprimento 

médio do cone medular 156,4 mm, largura média de 1,38mm e em que 9,76% 

dos cadáveres analisados apresentavam largura do cone > 2 mm mas não foi 

comparado a altura e o peso desses cadáveres com os parâmetros analisados 

do cone medular. (PINTO, 2002) 

Os neonatos selecionados para a construção deste trabalho 

necessitariam de uma reavaliação futura para verificação se a espessura 

superior a 2mm ocasionou alguma anormalidade durante o restante do 

desenvolvimento desses pacientes. Encontramos um estudo realizado em 31 

crianças de 2 a 14 anos que tiveram seus cones medulares mensurados em 

procedimento cirúrgico e em que nenhuma delas encontrou-se evidencia clínica 

de Síndrome da Medula Presa e todos os cones medulares terminavam acima 

de L2, porém contatou-se que cones com espessura maior que 2mm são 

considerados anormalmente espessos pois a espessura média encontrada foi 

de 10 a 15 mm na população analisada. (YUNDT, 1997) 

 

Resultados 



5 

 

  
Ao analisarmos a imagens constatamos nos pacientes o cone medular em 

formato de cunha demonstrando regressão caudal nos neonatos. (Figura 1) 

Ao analisarmos a imagens do banco de dados observamos que todos os 

bebês apresentavam regressão caudal esperada devido ao formato em cunha 

do cone medular, porém a maioria apresentava largura do cone medular fora do 

padrão de normalidade para crianças de 2 a 14 anos estipulado pela literatura 

em 2mm. 

Utilizando método Pearson para análise estatística descritiva com p>0.01, 

encontramos correlações diretas entre o peso ao nascer e o comprimento do 

cone medular (p= 0.943) e entre peso ao nascer e largura do cone medular 

(p=0.885). 

Os dados obtidos foram tabelados. (Tabela 1 e Tabela 2) 

 

Conclusão 

 

Os dados coletados e a literatura consultada não tiveram divergência 

quanto à altura esperada do cone medular no período pós-natal e quanto as 

técnicas de exame utilizadas mundialmente para análise do cone, porém 

divergiram quanto a utilização da largura do cone medular em medida superior 

a 2 mm como parâmetro para investigação de possível fixação caudal anormal 

do cone em crianças. A literatura não apresentou nenhum dado estatístico 

envolvendo exclusivamente neonatos para análise do cone medular e 

anormalidades relacionadas a ele. As correlações entre o peso ao nascer, 

comprimento e largura do cone medular foram analisadas neste trabalho 

demonstrando forte correlação entre esses parâmetros, a importância da análise 

de bebês mesmo sem evidências clínicas de dirrafismo espinal pode 

proporcionar intervenção precoce visando o tratamento de problemas 

associados a fixação caudal anormal da medula espinal. 
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