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RESUMO

A esquizofrenia é um dos transtornos mentais mais graves e, portanto, difícil de tratar. O rol de sintomas que pode apresentar uma pessoa que 
sofre desse transtorno é enorme. E um dos mais comuns dos sintomas é ouvir vozes. A experiência de ouvir vozes não é exclusiva da 
esquizofrenia. Pessoas ditas normais podem em algum momento de sua vida ouvir vozes, mas na esquizofrenia esse fenômeno é frequente. E na 
maioria das vezes faz com que o sujeito experimente, de forma bastante desagradável, ordens imperativas sobre o que ele deve fazer ou não 
fazer, vozes que desqualificam o seu caráter, que o impelem ao suicídio entre tantas outras ordens. Segundo o Código Internacional de doenças 
10 (CID10) ouvir vozes está relacionado aos mais diferentes tipos de esquizofrenias das classificadas do F20 esquizofrenia paranoide ao F20.9 
esquizofrenia não especificada. O comprometimento aparece de diferentes formas e com variadas intensidades. Dependendo não apenas do tipo 
de esquizofrenia como também do tipo de sujeito e do conhecimento da morbidade do seu quadro. Ouvir vozes é sintoma incômodo, persistente 
e doloroso que pode levar o sujeito acometido a atos de desespero, inclusive tentativas de suicídios, para se livrar do sintoma. Sendo assim, a 
presente pesquisa objetiva verificar como os pacientes psicóticos se relacionam e qualificam as vozes que ouvem. A metodologia utilizada foi 
qualitativa em função do próprio tema. Na primeira etapa foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas com 10 pacientes 
esquizofrênicos que tiveram a vivência de escutar vozes do Hospital Dia de uma instituição psiquiátrica do Rio de Janeiro. Na segunda etapa foi 
criado um grupo de reflexão em que se discutiam as vozes, a intensidade, a frequência e como lidar com elas. Foi usado como técnica de 
intervenção as seguintes regras: cada um só poderia falar de seu próprio caso, ninguém poderia dar conselhos ao outro paciente, cada um só 
poderia contar como lida com as vozes que o aflige. Essa técnica permite que todos possam falar de seus sucessos e fracassos no lidar com as 
vozes, sem a pretensão de dar ordens ou ensinar o outro como lidar com suas próprias vozes. O psicólogo funciona como mediador dos debates 
com a função central de permitir que todos possam falar e serem ouvidos. A proposta é que o grupo tenha a duração de um ano e que ao seu 
termino seja realizada uma entrevista individual de encerramento com cada participante. No entanto, o presente estudo se encontra na etapa de 
realização dos encontros com o grupo de psicóticos, que deu início em março de 2016. Sendo assim, serão apesentados os resultados 
preliminares da nossa pesquisa. Observou-se que no início da oficina, os pacientes apresentaram uma resistência em participar, alegando não 
ouvirem vozes, mesmo os que vivenciavam esse fenômeno cotidianamente. Sabe-se que não é fácil para o psicótico falar sobre suas vozes, sendo 
assim, inicialmente deixou-se que eles sugerissem os temas que iriam iniciar os encontros, com a finalidade de diminuir a tensão inicial. Logo, 
percebeu-se que ao participar da oficina, os pacientes ficavam à vontade para falar sobre suas experiências com as vozes. Entre os pacientes 
presentes apenas um não reconhece a voz como sua. Todos os outros já sabem que a voz é uma produção de sua mente. Todos relatam os 
benefícios de tomarem regularmente a medicação, sete deles afirmam que participar do grupo é muito importante para ajudar a lidar com as 
vozes. Todos afirmam que as vozes são agressivas e impositivas. Até o momento, conclui-se que o grupo de ouvidores de vozes tem sido uma 
ferramenta eficiente para proporcionar aos participantes um conhecimento sobre o fenômeno de ouvir vozes, tornando-os mais empoderados 
sobre seus sintomas e como lidar com eles. Os pacientes reconhecem a importância do grupo para ajudá-los a lidar com as vozes, afirmam que 
participar do grupo melhora a relação com o médico psiquiatra e notamos uma maior aderência à medicação e ao tratamento.
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