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Abstract. This work want the development of application for assistance the re-
sults of University of Pennsylvania Smell Identification Test, or UPSIT, in the
version in Portuguese for the Brazilian population, with, in the end, reports that
assist in the completion of studies.

Resumo. O atual trabalho pretende o desenvolvimento de uma aplicação para
auxı́lio nos resultados do Teste de Identificação do Olfato da Universidade da
Pensilvânia (UPSIT) em sua versão em português para a população brasileira.
Espera-se no final do trabalho gerar relatórios que auxiliem na conclusão dos
estudos do UPSIT.

1. Introdução
Um senso de olfato normal é essencial para a segurança, estado nutricional e qualidade
de vida. O teste olfativo mais utilizado é o UPSIT com 40 itens, podendo ser auto-
aplicado ou ser aplicado por um cuidador, enfermeira ou médico. O UPSIT tem sido
utilizado em ambientes clı́nicos de pesquisa e provou ser de grande valor no diagnóstico
de perda de olfato devido a doença neurológica [4], tornando o UPSIT um teste de extrema
importância para estudos relacionados ao olfato.

A aplicação proposta neste trabalho, pretende fornecer um relatório com dados
adicionais sobre testes do UPSIT, versão brasileira, já aplicados, afim de ajudar nos estu-
dos do mesmo. Em uma primeira análise das amostras de testes já realizados é possivel
ver a necessidade da utilização de uma abordagem para reconhecimento de padrões, como
o casamento de padrão, além de técnicas de processamento de imagem para manipular as
imagens escaneadas dos testes realizados.

A Seção 2 apresenta os objetivos que serão perseguidos durante o desenvolvi-
mento do trabalho. A Seção 3 apresenta a fundamentação téorico-metodológica e o es-
tado da arte. A Seção 4 descreve como serão usados os conceitos, métodos e técnicas
apresentados na Seção 3, para atingir os objetivos do trabalho. A Seção 5 identifica o
perı́odo estimado para cada atividade e a Seção 6 apresenta as contribuições esperadas do
trabalho resultante.



2. Objetivos
O objetivo principal proposto é de desenvolver uma aplicação para auxiliar a avaliação
dos dados obtidos no Teste de Olfato da Universidade da Pensilvânia, em sua versão Bra-
sileira. O auxı́lio pretendido no trabalho é atráves da avaliação da área raspada no UPSIT,
de forma a gerar relatórios em .txt que demonstre a quantidade de área considerada ras-
pada.

3. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
3.1. Teste de Olfato da Universidade da Pensilvânia
[2] publicaram o desenvolvimento do UPSIT padronizado para o formato “raspar e chei-
rar”. Verificaram que a capacidade olfatória mostrou estar relacionada de modo significa-
tivo, entre outras variáveis, com o gênero e a idade. No Experimento 3 foi comprovada a
efetividade do teste para diferenciar pacientes com perda olfatória conhecida, isto é, paci-
entes com sindromes de Kallman e Korsakoff daqueles pacientes sem alteração olfatória.

3.2. Processamento de Imagens
A área de processamento de imagens vem sendo objeto de crescente interesse por permitir
viabilizar grande número de aplicações em duas categorias bem istintas: (1) o aprimora-
mento de informações pictóricas para interpretação humana; e (2) a análise automática
por computador de informações extraı́das de uma cena [3].

3.3. Casamento de Padrões
Reconhecimento de padrões em imagens é um problema clássico da área de visão compu-
tacional e consiste em detectar um padrão ou objeto de referência (template) em uma ima-
gem digital. A maioria dos métodos para esta finalidade propostos na literatura simplifica
as imagens por meio de operações como binarização, segmentação e detecção de bordas
ou pontos de contorno, para em seguida extrair um conjunto de atributos descritores [1].
O casamento de padrões envolve duas imagens, a imagem a qual estamos analisando, que
chamaremos de imagem A e a imagem que contém o padrão de referência (template), que
chamaremos de imagem B. O processo consiste em localizar pontos de interesse em A e
compará-los com B de acordo com alguma similaridade.

3.4. ImageJ
ImageJ é um programa para processamento de imagem de domı́nio público desenvolvido
em Java e inspirada pelo NIH Image para o Macintosh. Roda-se, ou como um applet em
linha ou como um aplicativo para download, em qualquer computador com uma máquina
virtual Java 1.4 ou posterior 1.

3.5. Feature Finder
O Feature Finder é um plugin do ImageJ que encontra recursos de igual ou semelhante
a um protótipo (template). ”Similaridade” significa que o desvio quadrático médio entre
a imagem e o protótipo traduzido deve ser baixa 2. O plugin também demonstra des-
vantagens em seu modo de localização da similaridade, como o fato de se utilizar de um

1http://rsbweb.nih.gov/ij/.
2http://imagejdocu.tudor.lu/doku.php?id=plugin:analysis:feature_

finder:start.

http://rsbweb.nih.gov/ij/.
http://imagejdocu.tudor.lu/doku.php?id=plugin:analysis:feature_finder:start.
http://imagejdocu.tudor.lu/doku.php?id=plugin:analysis:feature_finder:start.


algoritmo de força bruta o que o torna extremamente lento para protótipos de médio e
grande porte. Na figura 1 podemos observar o plugin em funcionamento.

Figura 1. Exemplo do plugin 2

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Contamos para esse trabalho com um acervo de 336 testes de olfato já realizados em
pessoas de ambos os gêneros e devidamente escaneados. As imagens possuem 4 tamanhos
diferentes: (1) 2603x1707; (2) 5205x3413; (3) 1707x2603; (4) 3413x5205. Cada imagem
possui 4 segmentos (retângulos) a serem avaliados em questão de quantidade de área
considerada raspada e quantidade de área considerada não raspada.

Em um primeiro momento ao se observar a figura 2 dos testes olfatórios esca-
neados podemos ver a necessidade de aplicar uma abordagem de casamento de padrões
para se localizar os retângulos que foram raspados e separá-los do restante da imagem,
neste passo a biblioteca ImageJ em sua versão 1.47, com seu plugin Feature Finder podem
resolver o problema.

Figura 2. UPSIT, versão Brasileira já aplicado

Logo após separar os retângulos do restante, a ideia é conseguir atráves de técnicas
de processamento de imagens separar na figura 3 o que é considerado área raspada do que
é considerado área não raspada e fazer sua contagem para gerar um relatório com os dados
obtidos.

2http://imagejdocu.tudor.lu/doku.php?id=plugin:analysis:feature_
finder:start.

http://imagejdocu.tudor.lu/doku.php?id=plugin:analysis:feature_finder:start.
http://imagejdocu.tudor.lu/doku.php?id=plugin:analysis:feature_finder:start.


Figura 3. Retângulo raspado

O ImageJ, como já dito, utiliza-se da linguagem de programação Java 1.4 3, o
que a torna a linguagem de progamação ideal a ser utilizada para o desenvolvimento da
aplicação proposta nesse trabalho, além das facilidades que o Java fornece para trabalhar
com processamento de imagens.

5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Revisão bibliográfica;
2. Desenvolvimento de uma aplicação para separar os retângulos do restante da ima-

gem;
3. Desenvolvimento de uma aplicação para determinar o que é área raspada do que é

área não raspada;
4. Geração de relatórios .txt com os dados obtidos
5. Ánalise dos relatórios para determinar o potencial dos dados obtidos

Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Fornecer dados que auxiliem futuros trabalhos com o UPSIT em sua versão Brasileira,
afim de provar ou não teorias e teses com relação a quantidade de área raspada ou área
não raspada.

Contribuir com relatórios com a quantidade de área considerada raspada em cada
segmento dentro da imagem escaneada do teste olfatório.

3http://www.java.com.be/pt_BR/.

http://www.java.com.be/pt_BR/. 


7. Espaço para assinaturas

Londrina, Trinta e um de março de dois mil e catorze.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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