O que são EAIs
e Por Que Elas
São
Importantes?

Experiências Adversas na Infância (EAIs) são eventos estressantes na vida de uma criança ou
adolescente. Elas são muito comuns, e a maioria dos americanos teve pelo menos uma. As
EAIs podem acontecer com qualquer pessoa e podem ter efeitos duradouros na saúde.

Tipos de EAIs
EAIs incluem experiências como abuso, negligência e outros grandes estressores, tais como
divórcio, um dos pais ser dependente químico, ou ser testemunha de violência doméstica. Abaixo
listamos 10 EAIs que estão conectadas com a saúde atual e futura de uma criança. Outros tipos
de dificuldade, incluindo violência da comunidade, bullying e pobreza também podem levar a
problemas de saúde se o apoio necessário não for fornecido.
Exposição a EAIs pode causar danos
As crianças passam por experiências boas e ruins, e ambas podem afetar sua saúde. A ciência
mostra que experiências negativas podem ter efeitos duradouros no cérebro e corpo das
crianças. O estresse de uma EAI é diferente do estresse cotidiano experimentado por todas as
crianças. Este tipo de estresse pode levar a problemas de saúde como asma, diabetes e doenças
cardíacas. Também pode afetar o comportamento, o aprendizado e a saúde mental.

O que EAIs significam
para você e seu filho?

Um maior número de EAIs também pode significar um risco
aumentado de problemas de saúde. O provedor de cuidados
primários poderá perguntar sobre as EAIs de seu filho. Seu
provedor poderá usar essas informações
para guiar decisões médicas, melhorar o cuidado com seu
filho e conectar você a serviços que sejam úteis.
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Negligência
Abuso
Físico
Emocional
Sexual

Física
Emocional
Instabilidade Doméstica
Doença Mental Parente Encarcerado
Mãe tratada com violência Abuso de drogas
Divórcio

Fonte: Robert Wood Johnson Foundation, 2013

A Boa Notícia
As EAIs aumentam o risco, mas não precisam resultar em problemas de saúde. Quando
adultos fornecem cuidados e apoio consistentes para as crianças, elas se sentem seguras e a
salvo. Elas acreditam que seus cuidadores irão atender suas necessidades com amor. Esse
sentimento de segurança é bom para seus cérebros e corpos. Outros fatores positivos de
estilo de vida para sua criança incluem uma alimentação saudável, fazer exercícios
regularmente, ter uma boa noite de sono, praticar a atenção plena, e obter apoio de saúde
mental quando necessário. Juntas, todas essas importantes coisas podem ajudar a diminuir a
resposta ao estresse e reduzir os potenciais efeitos negativos das EAIs.
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