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LSVT® LOUD Entrevista Inicial 
 

Informações de identificação   

 
Nome:          Email:   ____________________    ______ 

 

Endereço:               

 

Cidade:               Estado:            CEP:      Telefone:      

 

Fax:         Idade:               Data de Nascimento:      

 

Data e horário da entrevista inicial:            

 

Diagnóstico/Estágio:         Data do diagnóstico inicial :      

 

Horário da última administração do medicamento para o Parkinson:                

Horário da próxima administração do medicamento para o Parkinson:       

  

 

Neurologista:            Telefone:      

 

Endereço:               

 

Neurocirurgião:            Telefone:       

 

Endereço:               

 

Otorrinolaringologista:           Telefone:     

 

Endereço:               

 

Fisioterapeuta:           Telefone:    ________  

 

Endereço:               

 

 

 Informações Clínicas e Neurológicas  

 
Quais foram seus sintomas iniciais da Doença de Parkinson?          

 

              

 

Você tem algum tremor?  Sim         Não           Se sim, por favor descreva:        

 

              

 

              

 

 

Você tem outros problemas médicos? Sim         Não         Se sim, por favor descreva:       
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 Informação de Medicações 

 
Medicação para Doença de Parkinson:            

 

Outras medicações:              

 

Como elas ajudam você?              

 

              

 

A medicação para o Parkinson afeta sua voz ou sua fala?  Sim         Não        Se sim, por favor descreva:     

 

              

 

              

 

Você sente os sintomas "on/off"? 

              

 

Você apresenta alguma discinesia:  Sim         Não         Se sim, por favor descreva:       

 

              

 

 

Informações Cirúrgicas 

 
Você já fez alguma cirurgia laríngea ou neurocirurgia?  Se sim, qual foi o procedimento, quando, onde e com quem? 

 

              

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 Sintomas de fala 

 
Você já usou sua voz profissionalmente ( radio, televisão, atuando, cantando, etc)?  Sim         Não  _  Se sim, 

descreva:       

      

 

Quando você começou a notar sintomas de comunicação ( mudanças na sua fala e/ou na voz), que você associou 

com a doença de Parkinson?             

 

              

 

Quais são seus sintomas atuais?             

 

              

 

Qual é o problema mais significativo na sua comunicação ?     _________    

 

              

 

Como você costuma usar sua voz durante o dia?   _________       
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Quantas horas por dia você utiliza sua fala?      ________     

 

Neste momento, a sua fala está como ela é usualmente?          

 

As pessoas pedem pra você repetir?            

 

O  que você faz quando quer ser melhor entendido?     ______________________   

 

              

 

Qual percentual da sua fala você acha que é inteligível ( por exemplo, as pessoas conseguem entender você)?   

  _______________________________________________________________________________ 

 

A doença de Parkinson tem feito você falar menos?      Quanto menos?       

 

Porque a Doença de Parkinson faz você falar menos?     _________   

 ________________________________________________________________________________  

 

              

 

Você acha que fica sem ar/fôlego durante a fala?           

 

É difícil pra você respirar fundo?            

 

Você nota se sua voz é monótona em relação à freqüência (grave e agudo)?        

 

Você nota se sua voz falada é mais aguda ou mais grave em relação à frequência do que era antes do diagnóstico de 

DP?   _________________           

 

              

 

Você nota quebras de frequência na sua voz?           

 

Você notou mudanças na sua voz cantada?           

 

Você notou mudanças na qualidade da sua voz?          

 

Se sim, descreva as mudanças na qualidade da sua voz.  (questione o paciente para determinar se ele acha a 

qualidade da voz rouca, molhada, soprosa, áspera, tensa,etc)    ____________________________ 

 

              

 

Você percebeu mudanças na estabilidade de sua voz?          

 

Você sente sua voz fadigada no final do dia?           

 

Você percebe se a sua voz está mais fraca?        _______________  

 

Você percebe algum susurro ou disfluência na sua fala?          

 

A velocidade da sua fala mudou?            

 

Se sim, por favor descreva como a velocidade da sua fala mudou ( questione o paciente para determinar se ele/a acha 

que a velocidade está mais rápida, mais devagar, variável, etc)        

      __________________________________________________ 
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Você percebe alguma disfluência na sua fala?           

 

Você percebe se comida ou líquido vai para seu nariz quando você se alimenta?       

 

Você acha que sua voz parece nasal (por exemplo, hiper ou hiponasal)?        

 

              

 

Você já fez algum tratamento de fala prévio?         _______ 

 

 Se sim, há quanto tempo e o que você fazia?           

 

              

 

Seu tratamento prévio de fala foi benéfico?    ________       

 

Se sim, quais mudanças você percebeu? Descreva          

 

              

 

 

Informações da Deglutição:   

 
Você observa algum problema ou dificuldade para comer, mastigar ou deglutir?   ________   

 
              

 

Se sim, por favor descreva (tipos de alimento, frequência do problema, etc)        

 

              

 

Você percebe alguma mudança no paladar ou olfato? Se sim, que tipo de alteração?       

 

              

 

 

Informações Profissionais 
 

Você está trabalhando?              

 

              

 

Tipo de emprego:              

 

Descreva como você utiliza sua voz no trabalho.           

 

              

 

A Doença de Parkinson afeta seu trabalho?      _________     

 

Como?                
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Informações Neuropsicológicas 

 
Você notou alguma dificuldade de memória?          

 

O que você notou?              

 

Sua medicação afeta sua memória?   ________       

 

Se sim,como a medicação afeta sua memória?           

 

              

 

Qual aspecto da Doença de Parkinson te aborrece  mais?         

 

              

 

Outros comentários:              

 

              

 

              

 

              

 

 

Questões para ajudar a determinar/criar os "Momentos Mágicos de Calibração" 

 
Situações de comunicação: 

 
Se você estiver em uma situação na qual você queira se comunicar bem, qual seria?       

 

              

 

Descreva seu dia em termos de situações de fala (por exemplo, suscitar, a partir das informações do paciente, sobre com 

quem o paciente se comunica , quando a comunicação é feita, e o que pode ser dito). 

 

Manha:                

 

           _________   

 

Tarde:               

 

             _______ 

 

Quando você encontra maior dificuldade para se comunicar?           

 

          ________    

 

             _______ 

 

Porque é difícil se comunicar nessas situações/momentos que você mencionou?     ______________ 

 

             _______ 
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O que você gostaria de melhorar na sua habilidade para se comunicar?        

 

              

 

Qual aspecto da sua Doença de Parkinson aborrece mais você?         

 

              

 

Outros comentários:              

 

              

 

              

 

              

 

 

Existe algo que você parou de fazer por causa da Doença de Parkinson ( por exemplo, atividades de trabalho, 

atividades de lazer, exercícios, etc)? 

 

              

 

              

 
Porque? Por causa de problemas com movimentos, fala, motivação? Explique: 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 
Quais são seus interesses e hobbies? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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LSVT® LOUD Protocolo de Avaliação (este protocolo pode ser usado no momento pré e 

pós tratamento) 
 

Tarefa 1:Duração Máxima da  fonação de vogal sustentada 
 

Instrução: "Diga um 'AH', o mais longo que você conseguir em intensidade e frequência 

confortáveis." 

Comente: intensidade, qualidade e duração 

Gravação: duração (segundos) e nível de pressão sonora (NPS) durante a produção da vogal. 
 

Distância do decibelímetro até a boca:         

 

Duração (seg)    dB NPS 

 

1.                                                              

 

              

           

2.                                                              

 

              

           

3.                                                              

 

              

           

4.                                                              

 

              

           

5.                                                              

 

             

           

6.                                                              

 

              

 

 

Comentários: ____________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

           

 

Média seg :                                 Extensão seg: 

 Média dB:                          Variação ( mínimo e máximo) dB:   
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Tarefa 2:  Variação máxima da frequência fundamental 

 

Instrução: “ Tente alcançar sua frequência mais aguda enquanto diz 'AH'”( terapeuta pode 

modelar o ‘ah’ agudo) 

Comente: Frequência, intensidade e qualidade 

Gravação: Frequência mais alta alcançada (Hertz), ou nota musical e oitava do sintonizador 

digital 

 

 

1.      4.    

 

 

2.      5.    

 

 

3.      6.    

 

Frequência mais aguda:     Variação da frequência:      

 

 

Comentários:  _____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Instrução:      “Tente alcançar sua frequência mais grave enquanto diz ‘AH’." (terapeuta pode 

modelar o ‘ah’ grave). 

Comente: Frequência, intensidade e qualidade 

Gravação:       Frequência mais grave (Hertz) alcançada 

 

 

1.      4.    

 

 

2.      5.    

 

 

3.      6.    

 

 

Frequência mais grave:      Variação da frequência:      

 

Comentários:  _____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Tarefa 3:  Leitura de um pequeno texto 

 

Instrução: “ Leia esta passagem em voz alta em uma frequência e intensidade confortáveis" 

Comente:  Variabilidade de frequência, intensidade, qualidade vocal, articulação, velocidade, 

prosódia, tensão.  

Gravação:   NPS durante a leitura 

 

Distância do decibelímetro até a boca:       

 

NPS 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

 

Comentários:             
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Tarefa 4:            Monólogo ou Narrativa oral 

 

Instrução: “Eu gostaria que você me contasse sobre um momento em que você se sentiu 

extremamente feliz. Eu gostaria que você recordasse um momento no qual 

você sentiu esta emoção com grande intensidade. Tente se lembrar e 

realmente reviver um momento que você se sentiu extremamente feliz. 

Coloque-se novamente nesta situação e tente experenciá-la novamente com 

tanto sentimento real e intensidade como realmente ocorreu. Pare por um 

instante, pense nesta situação e me diga quando você estiver pronto”. 

 Quando a pessoa estiver pronta... 

  “Por favor, fale por no mínimo 90 segundos" 

 

Comente: Variabilidade de frequência, intensidade, qualidade vocal, articulação, velocidade, 

prosódia, tensão. 

Gravação:  Nível de pressão sonora durante a narrativa 

 

Distância do decibelímetro até a boca:       

 

NPS 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

Comentários:              
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Tarefa 5:          Palavras Evocadas 

 

Instrução: “Nesta próxima tarefa, você será convidado a dizer palavras que iniciam com 

determinada letra. Eu direi a você uma letra do alfabeto e quero que você 

pense em palavras que comecem com esta letra. Você pode dizer qualquer 

palavra, exceto nomes próprios, como os nomes de pessoas ou lugares. Por 

exemplo se eu disser M, você poderá dizer , "macaco', 'mamãe', ou ‘melão’, 

mas você não poderá dizer, ‘Marcia’, ‘Minas Gerais’ ou ‘MC Donalds’. 

Também, não use a mesma palavra novamente com um final diferente, como 

'comer' e 'comendo'. 

 

 “Agora, eu falarei uma letra a você. Diga quantas palavras você conseguir 

pensar que comece com aquela letra. Lembre-se que não serão aceitos nomes 

de pessoas e lugares, somente palavras comuns. Se você tiver um "branco", 

tudo bem, somente permaneça em silêncio e espere até que você pense em 

outra palavra. Você terá 60 segundos para cada letra. A primeira letra é 'F'. 

 

Comente: Intensidade, qualidade vocal e inteligibilidade 

Gravação:   NPS do decibelímetro durante  a evocação das palavras. 

 

Distância do decibelímetro até a boca:       

 

NPS 

 

F.                

 

              

 

              

 

A.                

 

              

 

              

 

S.                

 

              

 

              

 

 

Comentários:              
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Tarefa 6: Descreva uma tarefa motora enquanto completa uma atividade motora dupla 

 

Instruções: “Descreva para mim uma tarefa motora. Descreva-a como se eu nunca 

tivesse ouvido sobre esta atividade ou os instrumento envolvidos. Por 

exemplo, me conte como você se conecta na internet ou faz um biscoito de 

chocolate. Lembre-se de me contar todos os detalhes de como completar esta 

tarefa”. 

 

 Ao mesmo tempo, faça com que o paciente complete uma tarefa motora 

simultaneamente. Por exemplo, 1) faça o paciente parafusar uma porca em 

um parafuso continuamente enquanto fala; 2) ou faça o paciente bater leve e 

continuamente sua perna enquanto fala. Qualquer tarefa motora distratora é 

aceitável. O objetivo é ter certeza de que o paciente não pare a tarefa motora 

ou a fala, mas sim, que ele ou ela mantenha a atividade dupla contínua 

(falando e se movendo ao mesmo tempo). 

 

Comente:   Intensidade, qualidade vocal e inteligibilidade 

Gravação:    NPS do decibelímetro 

 

Distância do decibelímetro até a boca:       

 

NPS 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

Comentários:              
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Tarefa 7:    Provas Terapêuticas  

 

Instrução: Faça  o paciente produzir os seguintes estímulos de fala e voz enquanto oferece 

pistas para aumentar a intensidade. Certifique-se de usar o modelo "Faça o que 

eu faço".  

                            

Comente: Para cada prova terapêutica, comente a habilidade do paciente para aumentar o esforço 

fonatório, intensidade e qualquer mudança ouvida na qualidade vocal, inteligibilidade, 

articulação e inflexões. 

 

 

Fonação sustentada da vogal "AH" 

 

Instruções: “Diga 'ah', mas faça um ‘ah’  FORTE como o meu" (O terapeuta oferece o 

modelo de um "ah" com aumento da intensidade e boa qualidade. Se for 

necessário, ajude o paciente a modelar sua voz, por exemplo, executando 

com empuxo, abrindo a boca, etc). 

 

Gravação:  Nível de pressão sonora (NPS) 

Distância do decibelímetro até a boca:       

 

Duração (seg)    dB NPS 

 

1.                                                              

 

              

 

           

2.                                                              

 

              

 

           

3.                                                              

 

              

  

A voz melhora em intensidade e qualidade? __________________________________________ 

 

Qual técnica funciona melhor para modelar uma voz forte de boa qualidade? ________________ 

 

              

 

Comentários e/ou preocupações:           
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Fonação Máxima Aguda e Grave 

 

Instruções: “Tente alcançar sua frequência mais aguda enquanto diz ‘AH’ FORTE, 

como eu" (O terapeuta demonstra. Se for necessário, ajude o paciente a modelar 

sua voz, por exemplo, executando com empuxo, abrindo a boca, etc). 

 

Comente: Frequência, intensidade e qualidade 

Gravação: Frequência mais aguda alcançada ( Hertz), ou nota musical e oitava (se usar 

sintonizador de orquestra) 

 

 

1.      

 

 

2.     

 

 

3.     

 

 

Instruções: “Tente alcançar sua frequência mais grave enquanto diz ‘AH’ FORTE, 

como eu" (O terapeuta demonstra .Se for necessário, ajude o paciente a modelar 

sua voz, por exemplo, executando com empuxo, abrindo a boca, etc). 

 

Comente: Frequência, intensidade e qualidade 

Gravação: Frequência mais grave alcançada ( Hertz), ou nota musical e oitava (se usar 

sintonizador de orquestra)   

 

1.      

 

 

2.     

 

 

3.     

 

 

A voz melhora em intensidade e qualidade?  __________________________________________ 

 

              

Qual técnica funciona melhor para modelar frequências Agudas/Graves com intensidade e de boa 

qualidade? ____________________________________________________________________ 

 

              

Comentários e/ou Preocupações:           
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Frases Funcionais 

 

Instruções: “Repita estas palavras em uma voz forte" 

 

Comente: Qualidade e intensidade vocal, inteligibilidade 

Gravação: Nível de pressão sonora 

(O terapeuta pode escolher palavras/frases adicionais que sejam mais funcionais para o paciente) 

 

Distância do decibelímetro da boca:       

 

1.Alô       5.  Tchau       

  

 

2. Sim       6. Não      

 

 

3. Eu não sei     7.  Como você está?     

 

 

4. Obrigado        8. Seja bem vindo      

 

 

A voz e a fala melhoram em intensidade, inteligibilidade e qualidade vocal?      

 

              

 

 

Comentários e/ou Preocupações            

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Exame laríngeo marcado para           

 

 

Situação atual de comunicação e potencial para LSVT/LOUD       

 

 

              

 

Resposta do paciente para a voz "FORTE":          

 

              

 

RECOMENDAÇÕES: 
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LSVT® LOUD Questões de Gerenciamento 
(Este protocolo pode ser utilizado pós tratamento) 

 

Informações de identificação    

 
Nome:          Endereço eletrônico OU email:      

 

Endereço:               

 

Cidade:               Estado:            CEP:      Telefone:      

 

Fax:         Idade:               Data de Nascimento:      

 

Data e horário da entrevista inicial:            

 

Diagnóstico/Estágio:         Data do diagnóstico inicial :      

 

Horário da última administração do medicamento para o Parkinson:                

Horário da próxima administração do medicamento para o Parkinson:       

  

 

Neurologista:            Telefone:      

 

Endereço:               

 

Neurocirurgião:            Telefone:       

 

Endereço:               

 

Otorrinolaringologista:           Telefone:     

 

Endereço:               

 

Fisioterapeuta:           Telefone:    ________  

 

Endereço:               

 

 

 

As questões seguintes podem ser utilizadas no pós tratamento e nas sessões de 

gerenciamento: 

 

Informações de Voz e Fala 

 
Desde que você concluiu o tratamento, você tem notado mudanças na sua fala e / ou voz?     

 

Se sim, descreva estas mudanças.           
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Outras pessoas comentam que está mais fácil entender você agora?        ______ 

 

             

 

 

O que eles dizem?             

 

             

 

 

As pessoas pedem para você repetir?           

 

 

As pessoas tem dificuldade para entender você?          

 

 

Quando você quer ser melhor entendido, o que você faz?  _____________     

 

             

 

 

Com qual frequência você faz isso?           

 

 

Você está mais falante desde que concluiu o tratamento?         

 

 

Quanto mais?   _________          

 

 

Porque?              

 

             

 

 

Qual percentual da sua fala você acha que é inteligível (por exemplo, as pessoas conseguem entender você)?  

 ______________________________________________________________________________ 

 

 

Você está praticando?            

 

 

Com qual freqüência?             

 

 

O que você faz quando pratica?           

 

 

Isto ajuda?              

 

 

Informações de Deglutição 
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Você notou alguma mudança na alimentação, mastigação e/ou deglutição?       

 

             

 

Se sim, por favor descreva:            

 

             

 

 

Informações médicas 
 

Houve alguma alteração na sua medicação nos últimos seis meses?        

 

 

Se sim, por favor descreva como a medicação foi alterada         

 

             

 

 

Sua doença de Parkinson mudou em algum aspecto nos últimos seis meses?       

 

 

Se sim, por favor descreva o que mudou.           
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Formulário de Avaliação Perceptual 

 
Paciente: 

Data:                                                       Relação ao cliente: 

 
Favor anotar o local na linha que melhor representa a voz usual do paciente: 

 
Sempre alto o suficiente                                       Nunca alto o suficiente 

                             

       
 

Nunca apresenta qualidade vocal trêmula    Sempre apresenta qualidade vocal trêmula 

 

              

 
 

Nunca apresenta qualidade vocal áspera    Sempre apresenta qualidade vocal áspera 

 

              

 
 

Nunca apresenta monotomia        Sempre apresenta monotonia 

 

              

 
 

Nunca apresenta disfluência        Sempre apresenta disfluência 

 

                    

      
 

Nunca apresenta qualidade vocal tensa    Sempre apresenta qualidade vocal tensa 
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Nunca apresenta sussurros                                  Sempre apresenta sussurros 

              

 
 

Sempre fala para que outros possam entender  Nunca fala para que outros possam entender 

              

 
 

Sempre participa de conversas     Nunca participa de conversas 

              

 
 

Sempre inicia uma conversa                     Nunca inicia uma conversa 
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Voice Handicap Index (VHI) – índice de desvantagem vocal 
(Jacobson, Johnson, Grywalski, Silbergleit, Jacobson, Benninger, & Newman (1997). The Voice Handicap Index (VHI). American Journal of Speech Language 

Pathology, 6, 66-70.) 

(Guimarães I, Abberton E. An investigation of the Voice Handicap Index with speakers of Portuguese: preliminary data. J Voice. 2004;18(1):71-82.) 

Nome                

Data        Sessão     

 
Instruções: Estas são declarações que muitas pessoas usaram para descrever os efeitos das suas vozes nas suas vidas. Assinale a resposta que indica 

com que frequência teve a mesma experiência (Nunca  0; Quase nunca  1 ponto; Às vezes  2 pontos; Quase sempre  3 pontos; Sempre  4 pontos).  

 
  Nunca Quase 

nunca 

Às vezes Quase 

sempre 

Sempre 

F1 A minha voz faz com que seja difícil aos outros ouvirem-me      

P2 Falta-me o ar quando falo      

F3 As pessoas tem dificuldade em me compreender em um local ruidoso      

P4 O som da minha voz varia ao longo do dia      

F5 Minha família tem dificuldade em me ouvir quando os chamo dentro de 

casa 

     

F6 Uso menos o telefone do que gostaria      

E7 Fico tenso quando falo com os outros por causada minha voz      

F8 Costumo evitar grupos de pessoas por causa da minha voz      

E9 As pessoas parecem irritadas por causa da minha voz      

P10 As pessoas perguntam “O que se passa com a minha voz?”      

F11 Falo menos com amigos por causa da minha voz      

F12 As pessoas pedem-me para repetir quando falamos cara a cara      

P13 A minha voz é áspera e seca      

P14 Sinto como se tivesse de me esforçar para produzir voz   
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  Nunca Quase 

nunca 

Às vezes Quase 

sempre 

Sempre 

E15 Sinto que as pessoas não compreendem o meu problema de voz      

F16 As minhas dificuldades com a voz limitam-me a minha vida pessoal e social      

P17 A clareza da minha voz é imprevisível      

P18 Tento modificar a minha voz de modo a soar diferente      

F19 Sinto-me fora das conversas por causa da minha voz      

P20 Faço muito esforço para falar      

P21 A minha voz está pior à noite      

F22 O meu problema de voz causa-me problemas econômicos      

E23 O meu problema de voz preocupa-me      

E24 Saio menos por causa do meu problema de voz      

E25 A minha voz faz-me sentir deficiente      

P26 A minha voz “falha” quando estou no meio de uma conversa      

E27 Sinto-me irritado quando as pessoas pedem-me para repetir      

E28 Sinto-me embaraçado quando as pessoas pedem-me para repetir      

E29 A minha voz faz-me sentir incompetente      

E30 Tenho vergonha do meu problema de voz      

 

Por favor circule a palavra que corresponde como você sente sua voz hoje:  Normal          Leve                Moderada       Grave 

 

 

Sub-escala física ________  Sub-escala functional __________ Sub-escala emocional __________ Total __________ 
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Escore Avaliações Perceptuais 

 

Voice Handicap Index (VHI) – índice de desvantagem vocal 
Jacobson, Johnson, Grywalski, Silbergleit, Jacobson, Benninger, & Newman (1997). The Voice Handicap Index 

(VHI). American Journal of Speech Language Pathology, 6, 66-70. 

 Guimarães I, Abberton E. An investigation of the Voice Handicap Index with speakers of Portuguese: 

preliminary data. J Voice. 2004;18(1):71-82.) 

 

Cada uma das respostas é atribuída uma pontuação de 0 (nunca) até 4 (sempre). 

O VHI é compost por três categorias: Física (P), Funcional (F) e Emocional (E). 

As respostas em cada uma das categorias são adicionadas separadamente por P, F e E escores 

Os escores de P, F e E são somados para o escore total do VHI 

Uma alteração no escore total do VHI de 18 pontos ou mais reflete uma mudança que não deve-se somente à 

variabilidade do resultado do VHI.  

 

Escala de Avaliação Perceptual (escala analógica visual) 

1. Medida total da extensão da linha (A) 

2. Medida do comprimento da marcação realizada pelo paciente (B), a partir do lado esquerdo 

3.  _A-B    X 100 = Escore em percentual da variabilidade 

                A 
Local no qual o paciente percebe sua voz na escala 

Exemplo 

Sempre com intensidade suficiente                                  Nunca com intensidade suficiente 

             

            (B=116 cm)            (A=171 cm)  

 A-B   X 100 = 171-116   X 100 = 32% 

   A     171 

 

*O paciente apresenta intensidade vocal forte o suficiente em 32% das vezes 
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