
São quatro os diferentes tipos de Crescimento / Desenvolvimento /
Maturação:1

1 – Somático – evidenciando os 2 picos de crescimento – nos pri-
meiros 2 anos de vida e depois na adolescência – uma velocidade
mais lenta na idade escolar; 

2 – Genital (sexual) – com uma monótona estabilização até à
puberdade;

3 – Neurológico– com a rápida maturação e consequentes aquisições
das capacidades neurológicas inicial; depois mais lentas mas
progressivas aquisições neurológicas, motoras e cognitivas até
ao início da puberdade;

4 – Linfóide – capacidade de estimular e adequar a imunidade
inata e adquirida às agressões externas (infeções); verifica-se
uma tremenda dissociação entre o crescimento linfóide
(aumento de 200%) comparativamente às dimensões corporais
(sobretudo da faringe). Isto torna, nestas idades, as dimensões
das estruturas / tecido “linfóide da entrada” (do anel de
Waldeyer e da regiões loco-regionais, como as cadeias
ganglionares cervicais, occipitais, etc.), comparativamente
grandes às de noutras idades.

Figura: Os 4 tipos de Crescimento, Desenvolvimento e Maturação
dos sistemas do organismo humano

Esta imagem foi publicada pela 1ª vez em 1930.2 Nessa altura,
as crianças iam para a escola aos 7 anos de idade. Só então
eram sujeitas às infeções virusais e bacterianas comuns,
resultando o pico do crescimento linfóide cerca de 3 a 5 anos
depois de se juntarem a grupos de crianças.
Aos 10-12 anos de idade tinham contraído “quase tudo”.
Assistia-se então à redução da estimulação do tecido linfóide
e, consequentemente, à redução dos gânglios, que se tornariam
impercetíveis.
Atualmente, a maioria das crianças começa a estimulação
imunológica a partir da entrada no infantário, aos 4 meses de
idade. Assim, aos 3 - 4 anos de idade, uma larga percentagem
das crianças já foi exposta a uma sucessão de infeções
(“infantarites” ou “daycaritis”).2 Infeções desencadeadas pelos
cerca de 600 vírus e pelas 30 diferentes bactérias (com os seus
múltiplos serotipos), adquiridos no convívio próximo com
múltiplas crianças e adultos que, diariamente, partilham o
mesmo espaço físico.3

Assim, se o pico da curva linfóide fosse hoje desenhada, seria
fortemente antecipado em muitas crianças. Numa larga
percentagem delas, pico da estimulação linfóide provavelmente
ocorrerá aos 3 - 4 anos de idade.

E no caso dos gânglios linfáticos, palpam-se gânglios superiores
a 10 mm em > 90% das crianças entre os 4 e os 8 anos de
idade,4 sendo normal as oscilações cíclicas nas suas dimensões.
Oscilações dependentes das infeções recorrentes (em que au-
mentam de tamanho) seguidos dos períodos de acalmia, em
que diminuem de volume. Muitas mantendo alguns gânglios
com dimensões até 1,5 cm, ou até mais, durante semanas, por
vezes meses ou até anos, em especial nos gânglios cervicais e
submaxilares.4

E assim, desta antecipação do predomínio das manifestações
linfóides – gânglios linfáticos aumentados, baço e fígado ligeira-
mente aumentados, desvio das linhas celulares do hemograma
com predomínio de linfócitos – diariamente, se confundem as
manifestações da imunidade adquirida com doença.
Isto é, amiúde confunde-se saúde com doença.

Agradecimento: ao Dr. Manuel João Brito, pelas críticas e sugestões 
construtivas.
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