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RESUMO

Objetivo: Elaborar a versão em Português Brasileiro do teste de identificação de sentenças dicóticas (DSI). Métodos: As frases 

utilizadas na versão em Português do teste DSI foram extraídas do teste de identificação de sentenças sintéticas (SSI) em Português. 

Foi realizado um método de combinação onde formaram-se 45 pares de frases, sendo cada par de frases correspondente a um item 

de teste. Os itens foram distribuídos em cinco grupos, sendo que cada grupo corresponde a uma condição do teste. Para realizar 

essa disposição, criou-se um programa na plataforma computacional Matlab 7.0, que utilizou o método Monte Carlo ou método da 

força bruta para obter a distribuição dos itens em cada grupo. As frases foram editadas, gravadas e finalizadas; para a manipulação 

dos dados utilizou-se o programa CaKewalk Sonar 2.2. Para a finalização, acabamento e padronização da gravação utilizou-se o 

programa Sound Forge. Resultados: Como resultado obteve-se um compact disc com seis faixas para serem aplicadas na avaliação 

comportamental do processamento auditivo, nas seguintes etapas: calibração, treino, integração binaural, escuta direcionada à direita 

e escuta direcionada à esquerda. Para o uso na reabilitação dos distúrbios do processamento auditivo recomenda-se o uso das faixas 

de calibração e de treinamento auditivo. Conclusão: O compact disc com a versão em Português Brasileiro do teste DSI constou de 

seis faixas: calibração, treino, integração binaural, escuta direcionada à direita, escuta direcionada à esquerda e treinamento auditivo. 

Descritores: Testes auditivos; Audição; Testes de discriminação da fala; Audiometria da fala; Córtex auditivo

INTRODUÇÃO

O Processamento Auditivo refere-se à eficiência e à eficá-
cia com a qual o sistema nervoso central utiliza a informação 
auditiva(1); sua avaliação pode ser realizada com testes audi-
tivos comportamentais (verbais e não verbais)(2) que avaliam 
o desempenho dos indivíduos em situações similares às da 
vida cotidiana. Dentre os testes auditivos comportamentais 
existentes, há o teste de identificação de sentenças dicóticas 
(DSI – Dichotic Sentence Identification).

O teste DSI foi desenvolvido para avaliar a função auditi-

va central em indivíduos com perda auditiva periférica(3). As 
sentenças utilizadas no teste DSI foram selecionadas a partir 
do teste de identificação de sentenças sintéticas (Synthetic 
Sentece Identification – SSI)(4). A versão clínica do DSI é cons-
tituída de 30 pares de sentenças apresentadas dicoticamente 
a 50 dB NS ou no nível de escuta mais confortável referido 
pelo paciente. O indivíduo avaliado deve identificar as duas 
sentenças apresentadas auditivamente em uma lista impressa 
com seis frases. Esse instrumento é utilizado para avaliar a 
habilidade auditiva de integração binaural, sendo um teste 
com sobrecarga linguística e com redundância, podendo ser 
aplicado em indivíduos com perda auditiva(5).

No Brasil, nos últimos anos, a avaliação de indivíduos com 
alteração auditiva periférica aumentou(6-9), ampliando também 
a necessidade de elaborar instrumentos específicos para essa 
população. Neste panorama, esta pesquisa teve como objetivo 
elaborar a versão em Português Brasileiro do teste DSI.

MÉTODOS

Este estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Éti-
ca em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo sob o 
nº0322/07, e realizado no Núcleo Integrado de Assistência, 
Pesquisa e Ensino em Audição (NIAPEA) da Disciplina de 
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Distúrbios da Audição do Departamento de Fonoaudiologia da 
Universidade Federal de São Paulo, entre janeiro e setembro 
de 2008.

Na versão para o Português, para a elaboração do teste DSI, 
selecionou-se as frases extraídas do teste SSI em Português 
Brasileiro(10) (a partir do CD que é parte do manual de ava-
liação do processamento auditivo central)(11) e realizou-se um 
procedimento de combinação. As dez frases foram agrupadas 
duas a duas, com a condição de não surgirem apresentações 
consecutivas em canais opostos, não havendo preocupação com 
a ordem de aparecimento das frases em cada par. O número de 
combinações possíveis pôde ser expresso pela equação a seguir:

Onde, Cn,c possíveis combinações; n total de elementos e 
c elementos por grupo. Obteve-se, portanto:

     C10,2 = 45

A partir da equação, foi possível, a formação de 45 pares 
distintos de frases. As frases foram classificadas com núme-
ros de 1 a 10, com o objetivo de facilitar a apresentação dos 
agrupamentos (Quadro 1). 

Para elaboração do DSI, as dez frases foram agrupadas em 
quatro grupos de dez e um grupo de cinco pares. A disposi-
ção dos pares em cada grupo teve que satisfazer as seguintes 
restrições:
-  cada frase deveria ser apresentada apenas uma vez, em 

cada lado, para cada grupo;
-  a ordem de apresentação das frases, para cada lado, deveria 

ser aleatória;
-  deveria haver um espaçamento de pelo menos uma apresen-

tação entre a apresentação da mesma frase entre os lados.
Para realizar essa disposição, criou-se um programa na 

plataforma Matlab 7.0, que utilizou o método Monte Carlo 
ou método da força bruta para obter a distribuição dos pares 
em cada grupo. Com estes instrumentos, foi possível realizar 
sorteios aleatórios que apresentaram uma distribuição normal, 
definir as frases para cada lado em cada grupo, após uma série 
de testes que enquadraram as restrições apresentadas e, como 

resultado, formar os quarenta e cinco pares que foram divididos 
em cinco grupos (Quadro 2).

Após obter os cinco grupos, realizou-se em estúdio a grava-
ção do DSI. Para facilitar a gravação do teste, as frases foram 
colocadas após os números em algarismos arábicos nos quarenta 
e cinco pares de frases obtidos por meio do método de combi-
nação. A gravação do compact disc foi realizada no AM Áudio 
Stúdio. Para a manipulação dos dados utilizou-se o programa 
CaKewalk Sonar 2.2, com este programa, a faixa do teste SSI 
foi digitalmente extraída e editada do compact disc original.

Após a edição, os canais referentes às frases e à história, 
foram separados. O canal referente à história do Brasil utilizado 
no teste SSI, foi descartado e o canal referente às frases foi 
transformado em uma faixa alvo monocanal. 

Na faixa alvo, foi necessário utilizar o recurso noisegate 
para retirar o ruído da gravação original e também aumentar em 
seis decibels a intensidade das frases para permitir que a voz do 
locutor fosse mais audível. Estes ajustes foram realizados sem 
interferir na qualidade da gravação original. A partir da faixa 
alvo, as frases foram editadas e rearranjadas nos dois canais, 
de acordo com os cinco grupos pré-determinados, formando 
assim novas faixas.

Na versão em Português do DSI, não foi possível padro-
nizar o tamanho das frases, como no teste em inglês, porque 
as frases do teste SSI em Português têm extensões que variam 
de dois a quatro segundos. Só seria possível a edição de todas 

Quadro 1. Numeração das frases extraídas do Teste de Identificação 
de Sentenças Sintéticas

Número Frase

1 Que ignora o fim principal é ganhar

2 A porta larga para ser mais rápido

3 Gosta muito crer te dá muito para

4 Quarto golpe de estado e o campo

5 Sobre minha cabeça está de Deus pai

6 Ação humilde é bem claro o céu

7 Confiança em minha alma cai dentro de

8 Sempre e corre muito mais bonito que

9 Grande general chega já e não creias

10 Assista a aula de papel branco na.

Quadro 2. Combinações obtidas a partir do Método Monte Carlo

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5

OD OE OD OE OD OE OD OE OD OE

3 10 7 9 9 1 8 3 1 2

6 9 10 8 6 10 6 2 5 7

5 1 2 7 2 9 7 1 6 8

9 8 6 5 5 8 2 8 9 10

2 5 8 1 7 3 1 4 3 4

7 6 9 3 10 2 9 5

4 2 1 10 4 7 10 7

1 3 4 6 1 6 4 9

8 7 3 2 8 4 5 10

10 4 5 4 3 5 3 6

Legenda: OD = orelha direita; OE = orelha esquerda
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as frases para dois segundos se os intervalos entre os fonemas 
bem como as extensões das vogais nas frases fossem reduzidas 
e essa redução comprometeria a inteligibilidade da fala.

Na formação das novas faixas, o início das frases foi ali-
nhado e utilizou-se intervalos regulares entre as apresentações 
dos pares de frases, de forma que as distâncias entre os pares 
obedecessem ao mesmo intervalo de tempo, de acordo com o 
término da frase mais longa. Para a finalização, acabamento e 
padronização da gravação utilizou-se o programa Sound Forge. 

RESULTADOS

Terminado o trabalho de edição, como resultado final, 
obteve-se um compact disc com seis faixas (Anexo 1). 

Após a elaboração do compact disc, para a utilização na 
prática clínica, a cada par de frases foi atribuído um número 
que corresponde a um item do teste. A partir dessa lista foi 
criado um protocolo específico (Anexo 2), onde o avaliador 
deve assinalar certo (ü) ou errado (û) no quadrado corresponde 
ao item e à orelha examinada. Cada acerto ou erro na etapa de 
treino corresponde a 20% e nas demais etapas a 10%. Assim, 
quando um indivíduo acertar todos os itens terá um total de 
100% de acertos para todas as etapas.

DISCUSSÃO 

A versão original do teste DSI(1) consta de 90 itens, para a 
etapa de treino são apresentados os 30 últimos itens do teste, 
sendo que dez pares de sentenças são apresentados em situação 
monoaural (cinco apenas na orelha direita e cinco na orelha 
esquerda) e 20 apresentadas dicoticamente (nas orelhas direita 
e esquerda simultaneamente). Para facilitar a utilização na 
prática clínica, a versão brasileira do teste DSI, têm uma faixa 
específica para o treino em que é aplicada apenas a etapa de 
integração binaural uma vez que essa é a situação de escuta 
mais difícil do teste.

No teste original em Inglês(3), após o treino, os indivíduos 
ouvem os 90 itens do teste (30 itens em cada etapa: integração 
binaural, escuta direcionada a direita e escuta direcionada a 
esquerda) e em todas as condições os sujeitos avaliados devem 
anotar em uma folha de respostas as frases ouvidas. Como o 
teste ficou muito extenso, houve a elaboração da versão clínica, 
na qual, ao invés de utilizar as dez frases do teste SSI, foram 
utilizadas apenas seis frases apresentadas em 30 itens (dez itens 
em cada etapa do teste). Essa última versão é comercializada 
nos Estados Unidos pela Auditec St. Louis.

A adaptação cultural de testes auditivos comportamentais 
e a gravação do teste por um falante nativo deve ser realizada 
até mesmo em países que possuem idioma comum, devido às 
diferenças nos aspectos suprasegmentais da fala. 

Na Austrália como o idioma oficial é o Inglês, os audiolo-
gistas aplicavam a mesma bateria de testes elaboradas em In-
glês, mas observaram que os indivíduos idosos nativos tinham 
reduzido desempenho nesses testes, então, elaboraram versões 
australianas para os testes: Staggered Spondaic Word (SSW)
(12), Synthetic Sentence Identification (SSI)(4) e Dichotic Sen-
tence Identification (DSI)(3), as versões elaboradas receberam 
respectivamente os nomes de: Macquarie Staggered Spondaic 

Word (MSSW)(13), Macquarie Synthetic Sentence Identifica-
tion (MSSI)(14) e Macquarie Dichotic Sentence Identification 
(MDSI)(15). Esses testes são comercializados para a Austrália 
e Nova Zelândia pela Universidade Macquarie.

O teste MDSI(15) foi elaborado a partir das sentenças do 
teste MSSI(14). As frases foram agrupadas aos pares, randomi-
camente, sendo que quatro sentenças foram utlizadas para o 
treino e seis sentenças para o teste. Como resultado, formaram-
se 30 pares de frases divididas em seis faixas para a aplicação 
na etapa de integração binaural.

Em relação ao número de sentenças utilizadas na ela-
boração do teste DSI, a versão em Português Brasileiro 
assemelha-se à versão original do teste DSI em Inglês(3), pois 
foram utilizadas as dez sentenças do teste SSI em Português. 

No que diz respeito ao número de itens, 90 na versão 
inglesa(3) e 45 na versão brasileira, essa diferença ocorreu 
porque na versão inglesa(3) a combinação entre as frases foi 
realizada duas a duas sem restrições e na versão brasileira 
as frases foram agrupadas duas a duas, com a condição de 
não surgirem apresentações consecutivas em canais opostos. 
Optamos por realizar essa disposição para deixar o teste mais 
fidedigno, pois se o indivíduo apontar as frases apresentadas 
podemos inferir que ele ouviu o estímulo e utilizou a habilidade 
auditiva solicitada no teste. Se não houvesse essa condição, e a 
mesma frase fosse apresentada consecutivamente, não teríamos 
como saber se o acerto ocorreu pela a utilização da habilidade 
auditiva ou da memória.

Com a finalidade de elaborar um material que fosse eficaz 
e de fácil aplicação na prática clínica, criamos uma faixa para 
cada etapa do teste a saber: calibração, treino, integração 
binaural, escuta direcionada à direita, escuta direcionada à 
esquerda e treinamento auditivo. Foi pensando na avaliação e 
na reabilitação auditiva que optamos por elaborar uma faixa 
específica para o treinamento auditivo, assim não se incorre 
no erro de utilizar o mesmo estímulo para avaliação e treina-
mento auditivo.

Com este estudo, foi possível elaborar um teste em Por-
tuguês para avaliar a função auditiva central em indivíduos 
com queixas relacionadas ao processamento auditivo, com a 
vantagem de poder ser utilizado em portadores de alteração 
auditiva periférica. Pretende-se assim utilizá-lo posteriormente 
na avaliação de indivíduos normouvintes para se estabelecer 
o padrão de normalidade para a população brasileira e em 
seguida aplicá-lo em uma população com deficiência auditiva 
neurossensorial.

CONCLUSÃO

A elaboração da versão em Português Brasileiro do teste 
DSI, constou de seis faixas a saber: Calibração, Treino, Integra-
ção binaural, Escuta Direcionada à Direita, Escuta Direcionada 
à Esquerda e Treinamento Auditivo.
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ABSTRACT

Purpose: To develop the Brazilian Portuguese version of the dichotic sentence idenfication test (DSI). Methods: The sentences used 

in the Portuguese version of DSI test were extracted from the Synthetic Sentece Identification (SSI) test in Portuguese. A method of 

combination was used in order to create 45 pairs of sentences, each pair corresponding to a test item. The items were divided into 

five groups, each group corresponding to a specific test condition. For this purpose, a computer program was designed in the Matlab 

7.0 computing platform, using the Monte Carlo method, or the brute force method, for the distribution of items in each group. The 

sentences were edited, recorded and finalized; for manipulation of data it was used the CaKewalk Sonar 2.2 program. Finally, the 

Sound Forge program was used for finalization and standardization of the recording. Results: As a result, a compact disc with six 

tracks was obtained to be used as part of the behavioral assessment of auditory processing, including the following tracks: calibration, 

practice, binaural integration, directed attention to the right and to the left ears. The use of the calibration and auditory training tracks 

is recommended for use in the rehabilitation of auditory processing disorders. Conclusion: The compact disc with the Brazilian 

Portuguese version of the DSI test consisted of six tracks: calibration, practice, binaural integration, directed attention to the right 

and to the left ears and auditory training.

Keywords: Hearing tests; Hearing; Speech discrimination test; Audiometry, speech; Auditory cortex
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Anexo 1. Compact disc da versão em Português Brasileiro do teste de identificação de sentenças dicóticas (DSI) 

Faixa 1 – Calibração

Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda

Tom puro Tom puro

Faixa 2 - Treino

Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda

1 Que ignora o fim principal é ganhar 2 A porta larga para ser mais rápido

5 Sobre minha cabeça está de Deus pai 7 Confiança em minha alma cai dentro de

6 Ação humilde é bem claro o céu 8 Sempre e corre muito mais bonito que

9 Grande general chega já e não creias 10 Assista a aula de papel branco na.

3 Gosta muito crer te dá muito para 4 Quarto golpe de estado e o campo

Faixa 3 – Integração Binaural

Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda

3 Gosta muito crer te dá muito para 10 Assista a aula de papel branco na.

6 Ação humilde é bem claro o céu 9 Grande general chega já e não creias

5 Sobre minha cabeça está de Deus pai 1 Que ignora o fim principal é ganhar

9 Grande general chega já e não creias 8 Sempre e corre muito mais bonito que

2 A porta larga para ser mais rápido 5 Sobre minha cabeça está de Deus pai

7 Confiança em minha alma cai dentro de 6 Ação humilde é bem claro o céu

4 Quarto golpe de estado e o campo 2 A porta larga para ser mais rápido

1 Que ignora o fim principal é ganhar 3 Gosta muito crer te dá muito para

8 Sempre e corre muito mais bonito que 7 Confiança em minha alma cai dentro de

10 Assista a aula de papel branco na 4 Quarto golpe de estado e o campo

Faixa 4 – Escuta Direcionada à Direita

Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda

7 Confiança em minha alma cai dentro de 9 Grande general chega já e não creias

10 Assista a aula de papel branco na. 8 Sempre e corre muito mais bonito que

2 A porta larga para ser mais rápido 7 Confiança em minha alma cai dentro de

6 Ação humilde é bem claro o céu 5 Sobre minha cabeça está de Deus pai

8 Sempre e corre muito mais bonito que 1 Que ignora o fim principal é ganhar

9 Grande general chega já e não creias 3 Gosta muito crer te dá muito para

1 Que ignora o fim principal é ganhar 10 Assista a aula de papel branco na.

4 Quarto golpe de estado e o campo 6 Ação humilde é bem claro o céu

3 Gosta muito crer te dá muito para 2 A porta larga para ser mais rápido

5 Sobre minha cabeça está de Deus pai 4 Quarto golpe de estado e o campo

Faixa 5 – Escuta Direcionada à Esquerda

Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda

9 Grande general chega já e não creias 1 Que ignora o fim principal é ganhar

6 Ação humilde é bem claro o céu 10 Assista a aula de papel branco na

2 A porta larga para ser mais rápido 9 Grande general chega já e não creias

5 Sobre minha cabeça está de Deus pai 8 Sempre e corre muito mais bonito que

7 Confiança em minha alma cai dentro de 3 Gosta muito crer te dá muito para

10 Assista a aula de papel branco na 2 A porta larga para ser mais rápido

4 Quarto golpe de estado e o campo 7 Confiança em minha alma cai dentro de

1 Que ignora o fim principal é ganhar 6 Ação humilde é bem claro o céu

8 Sempre e corre muito mais bonito que 4 Quarto golpe de estado e o campo

3 Gosta muito crer te dá muito para 5 Sobre minha cabeça está de Deus pai

Faixa 6 – Treinamento Auditivo

Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda

8 Sempre e corre muito mais bonito que 3 Gosta muito crer te dá muito para

6 Ação humilde é bem claro o céu 2 A porta larga para ser mais rápido

7 Confiança em minha alma cai dentro de 1 Que ignora o fim principal é ganhar

2 A porta larga para ser mais rápido 8 Sempre e corre muito mais bonito que

1 Que ignora o fim principal é ganhar 4 Quarto golpe de estado e o campo

9 Grande general chega já e não creias 5 Sobre minha cabeça está de Deus pai

10 Assista a aula de papel branco na. 7 Confiança em minha alma cai dentro de

4 Quarto golpe de estado e o campo 9 Grande general chega já e não creias

5 Sobre minha cabeça está de Deus pai 10 Assista a aula de papel branco na.

3 Gosta muito crer te dá muito para 6 Ação humilde é bem claro o céu
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Anexo 2. Protocolo de marcação do teste de identificação de sentenças dicóticas (DSI) e lista para conferência do examinador

Etapa / Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % acertos 

Treino OD

Treino OE

Integração OD

Integração OE

EDD

EDE

Faixa 2 - Treino 

Item Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda

1 Que ignora o fim principal é ganhar A porta larga para ser mais rápido

2 Sobre minha cabeça está de Deus pai Confiança em minha alma cai dentro de

3 Ação humilde é bem claro o céu Sempre e corre muito mais bonito que

4 Grande general chega já e não creias Assista a aula de papel branco na.

5 Gosta muito crer te dá muito para Quarto golpe de estado e o campo

Faixa 3 – Integração Binaural

Item Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda

1 Gosta muito crer te dá muito para Assista a aula de papel branco na.

2 Ação humilde é bem claro o céu Grande general chega já e não creias

3 Sobre minha cabeça está de Deus pai Que ignora o fim principal é ganhar

4 Grande general chega já e não creias Sempre e corre muito mais bonito que

5 A porta larga para ser mais rápido Sobre minha cabeça está de Deus pai

6 Confiança em minha alma cai dentro de Ação humilde é bem claro o céu

7 Quarto golpe de estado e o campo A porta larga para ser mais rápido

8 Que ignora o fim principal é ganhar Gosta muito crer te dá muito para

9 Sempre e corre muito mais bonito que Confiança em minha alma cai dentro de

10 Assista a aula de papel branco na. Quarto golpe de estado e o campo

Faixa 4 – Escuta Direcionada à Direita

Item Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda

1 Confiança em minha alma cai dentro de Grande general chega já e não creias

2 Assista a aula de papel branco na. Sempre e corre muito mais bonito que

3 A porta larga para ser mais rápido Confiança em minha alma cai dentro de

4 Ação humilde é bem claro o céu Sobre minha cabeça está de Deus pai

5 Sempre e corre muito mais bonito que Que ignora o fim principal é ganhar

6 Grande general chega já e não creias Gosta muito crer te dá muito para

7 Que ignora o fim principal é ganhar Assista a aula de papel branco na.

8 Quarto golpe de estado e o campo Ação humilde é bem claro o céu

9 Gosta muito crer te dá muito para A porta larga para ser mais rápido

10 Sobre minha cabeça está de Deus pai Quarto golpe de estado e o campo

Faixa 5 – Escuta Direcionada à Esquerda

Item Canal 1 - Orelha Direita Canal 2 - Orelha Esquerda

1 Grande general chega já e não creias Que ignora o fim principal é ganhar

2 Ação humilde é bem claro o céu Assista a aula de papel branco na

3 A porta larga para ser mais rápido Grande general chega já e não creias

4 Sobre minha cabeça está de Deus pai Sempre e corre muito mais bonito que

5 Confiança em minha alma cai dentro de Gosta muito crer te dá muito para

6 Assista a aula de papel branco na A porta larga para ser mais rápido

7 Quarto golpe de estado e o campo Confiança em minha alma cai dentro de

8 Que ignora o fim principal é ganhar Ação humilde é bem claro o céu

9 Sempre e corre muito mais bonito que Quarto golpe de estado e o campo

10 Gosta muito crer te dá muito para Sobre minha cabeça está de Deus pai

Legenda: OD = orelha direita; OE = orelha esquerda; EDD = escuta direcionada à direita; EDE = escuta direcionada à esquerda


