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Investigação da afetividade na
psiquiatria com a utilização do
International Affective Picture
System

Senhores editores,
Gos ta r íamos de  ressa l ta r  quão

importante tem sido a invest igação da
afetividade na psiquiatria através de um
estudo publicado por nosso grupo nesta
revista1. Esse estudo teve como objetivo
de te rminar  normas b ras i le i ras  para  a
avaliação afetiva subjetiva das fotografias
do International Affective Picture System
(IAPS), seguindo a metodologia do seu
trabalho original2, à medida que se leva em
conta que essas fotograf ias podem ser
usadas tanto no estudo das respostas
emocionais em sujeitos normais como no
diagnóstico e na avaliação de disfunções
afetivas em populações clínicas brasileiras.

O IAPS,  p ro je tado para  o  uso  em
pesquisa ao redor do mundo como um
mater ia l  a fe t i vo  padron izado ,  eng loba
centenas de fotografias coloridas de alta
resolução, que representam muitos aspectos
da vida real (esportes, moda, paisagens,
desastres naturais, pornografia, violência,
etc.) e atuam como potentes geradores de
emoções ,  que  podem ser  fac i lmente
apresentados no contexto do laboratório
experimental, permitindo, assim, o controle
prec iso  do  seu  momento  e  tempo de
exposição3.

Entre os principais quadros psiquiátricos
em que o IAPS foi recentemente utilizado na
investigação da afetividade, podemos citar
os  pac ien tes  ans iosos 4,  ps icopa tas 5,
depressivos6,7, dependentes de drogas8 e
esqu izo f rên icos 9.  Pac ien tes
esquizofrênicos9, por exemplo, mostraram
uma maior reatividade emocional frente às
fotograf ias posi t ivas,  ao passo que os
dependentes de drogas em abstinência8

mostraram uma menor reatividade emocional
em resposta a essas fotografias, quando
comparados à população normal.

Sendo assim, estudos que investigam
de fo rma con t ro lada  as  reações  aos
mater ia is  com conteúdo emocional  por
pacientes psiquiátricos podem levar a uma
melhor  carac te r i zação  de  quadros

ps iqu iá t r i cos ,  aux i l i a r  na  se leção  de
tratamentos mais específicos para cada tipo
de paciente, bem como permitir a avaliação
de al terações advindas de t ratamentos
farmacológicos e/ou terapêuticos.
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