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Nome: 

Checklist das habilidades 
LSVT LOUD  

Complete usando a seguinte marcação de avaliação: 

+ “Tenho isso.”  
(habilidade bem desenvolvida) 

/  “Estou desenvolvendo isso.”  
(habilidade emergente)   

– “Não tenho isso!”  
(preciso de ajuda!) 

Variáveis diárias  
Encoraje um treinamento muscular máximo através das repetições; 15 repetições do “Ah…”, 
agudos e graves, 5 repetições das 10 frases funcionais, com pausas somente para moldar e 
modelar as produções (você pode incentivar mais repetições, se der tempo) 

 

Use o modelo (“Faça o que eu faço”) toda vez que uma performance fora do alvo for observada   
Incentive o paciente a executar os exercícios adequadamente  
Ofereça feedback verbal para incentivar a produção motora (performance) e a conscientização 
sensorial  

 

Complete as variáveis diárias 25-30 minutos  
Foque no objetivo de voz FORTE e de BOA QUALIDADE  
Aponte o esforço no novo nível de intensidade   
Tenha certeza que o paciente está usando a frequência habitual nos “Ah…” e que as frequências 
estejam adequadas nos agudos e os graves 

 

Faça perguntas de controle como uma forma de monitorar a fala (molde se for necessário)   
  

Moldando o comportamento do paciente  
Observe o paciente em vez de se concentrar em suas anotações ou na instrumentação   
Modele com “Faça o que eu faço!”  
Limite as pistas verbais de esforço\intensidade forte  
Ofereça pistas visuais se o cliente precisar. Exemplo: abra a boca, ajeite sua postura de cabeça e 
pescoço ou de corpo, suporte respiratório, variação de frequência\entonação, cabeça para baixo, 
tensão de pescoço ou ombros 

 

Use técnicas terapeutas adicionais, se for necessário. Exemplo: exercícios de ataque suave 
exercícios isométricos, etc. 

 

Abandone as pistas assim que o paciente demonstrar o comportamento alvo  
Observe sinais de hiperfunção e molde adequadamente.  
Tenha como alvo uma voz forte de boa qualidade, em todas as atividades  
  

Controle dos dados 
 

Controle os dados (nível de pressão sonora, frequência e tempo máximo de fonação) no 
momento que oferece feedback sobre a performance e sem distrair o cliente 

 

Monitore os dados quando o paciente responder suas perguntas para ver o seu progresso e avalie 
sua calibração 

 

Equilibre os dados instrumentais com as impressões clinicas subjetivas  
Meça a distância boca microfone em cada sessão para ter certeza que ela se mantém constante 
em todas as sessões 

 

Use dados para quantificar  o progresso do paciente em sua documentação   
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Calibração  
Calibre TODA vez que o paciente não utilizar a intensidade alvo  
Reforce para o paciente que você está treinando uma intensidade vocal saudável dentro dos 
limites normais 

 

Observe se o paciente se autocorrige ao responder suas perguntas, o que indica progresso por 
uso de pistas internas 

 

Use gravação e playback para melhorar a calibração  
Use desafios cognitivos para testar a calibração da intensidade  
Desafie o paciente com algumas atividades fora da sala de terapia, quando for adequado  
Seja incansável, persistente e redundante para obter a calibração   
Reconheça todos os sinais de uma calibração malsucedida   
  

Hierarquia  
Use materiais importantes (salientes) para o paciente, personalizados; inclua atividades variadas 
ao longo da semana 

 

Administre pelo menos atividades de 20-25 minutos de prática hierárquica focada e intensa  
Varie as tarefas do paciente quando for adequado (ler uma lista em uma determinada ordem e 
depois de trás para frente) 

 

Use pelo menos 5 minutos de perguntas e respostas em cada nível hierárquico de fala (isso pode 
ser misturado com os exercícios de hierarquia) 

 

Use um apoio paro material de leitura para que o paciente mantenha a cabeça e o pescoço retos  
Aumente o desafio na medida em que o paciente progride  
  

Lição de casa\Generalização  
Controle se o paciente fez a lição de casa todos os dias e facilite sua adesão aos exercícios a 
serem feitos em casa, utilizando por exemplo o Homework Helper ou o LSVT-C Home Edition 

 

Crie frases funcionais com o paciente, exercícios de generalização com temas importantes, a 
partir do que o paciente traz 

 

Dê feedback sobre as atividades de generalização para destacar os momentos “AH-HA” (insights)  
Organize as informações em uma pasta, para ajudar a adesão do paciente  
  

Observações gerais   
Não perca tempo  
Ofereça instrução\feedback a respeito do uso da intensidade forte com boa qualidade vocal, todo 
o tempo 

 

Use os folhetos do manual LSVT, quando for adequado  
Incentive o positivo, quando necessário  
Faça recomendações claras pós-tratamento   
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Documentação  
Registre a linha de base do paciente e os dados ao final do atendimento para demonstrar o 
resultado do programa 

 

Registre e calcule o nível de pressão sonora médio, a frequência e o tempo máximo de fonação, 
em cada dia de tratamento 

 

Acompanhe o progresso do paciente no registro de tratamento diário\semanal  
Os registros de tratamento são notas resumidas, bem organizadas e focadas na performance do 
paciente 

 

As anotações de tratamento refletem o progresso do cliente, os desafios e os próximos passos  
O relatório de progresso é pontual, focado no paciente e reflete o progresso individual, ganhos 
funcionais, necessidades e recomendações 
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