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Introdução: Diante do aumento crescente de crianças em diferentes tipos de violência no país, é de extrema relevância a 
necessidade de formar profissionais da área de saúde cada vez mais habilitados a enfrentar adequadamente este grave problema 
de saúde coletiva. A violência intrafamiliar atinge crianças e ocorre nas relações hierárquicas e intergeracionais. Consiste em 
formas agressivas da família se relacionar, por meio do uso da violência como solução de conflito e como estratégia de educação. 
Inclui, ainda, a falta de cuidados básicos com os filhos. Na formação curricular atual, é oportunizado o primeiro contato de 
acadêmicos de enfermagem no cuidado à criança em uma disciplina do 6º semestre. Objetivo: Relatar a experiência dos 
acadêmicos de enfermagem que vivenciaram em seu campo de estágio obrigatório, o primeiro contato com crianças e que sofrem 
ou sofreram algum tipo de violência intrafamiliar. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência realizada em unidade de 
internação pediátrica de hospital escola de Porto Alegre. Resultados: Os alunos que cursaram a disciplina mantiveram contato 
com crianças e suas famílias com suspeita e ou confirmação de violência para fins de avaliação, diagnóstico, tratamento, 
acompanhamento e encaminhamentos à rede de proteção intersetorial, para reduzir os agravos do ponto de vista físico, psíquico e 
social que podem vir em consequência da violência sofrida. Observaram que quando se identifica uma criança sofrendo de 
violência em casa, é provável que outra pessoa da família também esteja sofrendo. Nesse sentido, isso afeta o crescimento e ou 
desenvolvimento da criança. Constitui uma ameaça à saúde e a vida. Considerações finais:A experiência de cuidar de uma 
criança e sua família em situação de violência intrafamiliar diagnosticada é um desafio para o acadêmico, pois implica em 
demonstrar através de suas ações formas mais adequadas de relacionamento da dinâmica interpessoal, contribuir para aquisição 
de estilos de vida mais saudáveis. Destaca-se a relevância desse estudo devido à riqueza desse tipo de experiência oportunizada 
no curso de graduação em enfermagem, visto que é um tema bastante recorrente e pouco explorado durante a graduação. 
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