
 

 

TERAPIA DO CAMPO DO PENSAMENTO (THOUGHT 

FIELD THERAPY - TFT) SIMPLES PARA ALÍVIO DO 

ESTRESSE 
(Desenvolvidp por Roger Callahan Thought Field Therapy  

e adaptado por Suzanne Connolly, LCSW) 

 

Objetivo: Diminuição rápida do estresse  

Use quando:   

• Sentir-se estressado ou vivenciar outros sentimentos junto com o estresse.   

• Sentir-se ansioso, com raiva, perturbado emocionalmente ou assoberbado.   

• Não conseguir dormir.  

Experiências comuns: 

• Sentir-se mais relaxado, equilibrado e no aqui e agora.   

• Sentir-se mais calmo e mais centrado. 

• Os pensamentos nos quais você focou não desencadeiam mais uma reação 

emocional.   

Passos: 

1. Pense no que está estressando você; perceba também qualquer sensação corporal 

de estresse.   

2. Bata levemente de 5-10 vezes em cada ponto (Exceção – nas costas da mão, bata 

mais ou menos 50 vezes, mas não fique contando. Você pode bater em um lado, dos 

dois lados ou alternar direita-esquerda).     

3. Bata na lateral da mão, do lado do dedo mínimo, no ponto do karatê.   

4. Bata na ponta interna de cada sobrancelha (mais próxima ao nariz).   

5. Bata abaixo de seu olho, na borda do osso, alinhado com a pupila de seu olho 

quando olhando diretamente para frente.   

6. Bata do lado do tronco, aproximadamente 10 centímetros abaixo da axila (na altura 

do mamilo nos homens).   

7. Bata logo abaixo da clavícula, próximo ao esterno (osso no centro do peito).   

8. Bata no dedo mínimo, ao lado da base da unha (no canto mais próximo do polegar).   
 
 
Termos de uso 
A informação nessa página é de natureza educativa, e fornecida apenas como informação geral sobre 
redução de estresse. Não tem a intenção de criar, nem se constitui como uma relação profissional 
entre os membros da equipe do projeto Recursos para Resiliência, ou da Association for 
Comprehensive Energy Psychology (ACEP) e o leitor. Não deve ser considerada como 
aconselhamento médico, psicológico, de coaching ou profissional de qualquer natureza. 
https://www.r4r.support 

https://www.r4r.support/
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9. Bata na área plana ao lado dos olhos. 

10. Bata logo abaixo da clavícula, próximo ao esterno (osso no centro do peito).    

11. Bata embaixo do nariz.  

12. Bata embaixo do lábio inferior. 

13. Bata no dedo indicador, ao lado da base da unha, no canto mais próximo ao 

polegar. 

14. Bata abaixo da clavícula. 

15. Bata no dedo médio, ao lado da base da unha, no canto mais próximo ao 

polegar.   

16. Bata nas costas da mão entre os ossinhos do dedo mínimo e do dedo anelar, a 

mais ou menos 1cm da articulação dos dedos com a palma da mão (esse ponto 

se chama ponto Gamut), aproximadamente 50 vezes (aproximadamente, não há 

necessidade de contar!) 

17. Bata abaixo da clavícula. 

Integre seu progresso, batendo nas costas da mão, no ponto de tratamento Gamut 

descrito acima, enquanto continua pensando sobre o estresse (mais ou menos 5 

toques em cada posição). 

• Mantendo os olhos aberto. Mantendo os olhos fechados.    

• Abra os olhos e, mantendo a cabeça parada, olhe para baixo e para a 

esquerda; depois olhe para baixo e para a direita. 

• Movimente os olhos em um círculo no sentido horário ou anti-horário; depois 

os movimente na direção oposta.    

• Cantarole uma melodia (com a boca fechada) em voz alta (por mais ou 

menos 5 segundos)  

• Conte em voz alta (mais ou menos 5 a 10 segundos).   

Repita a sequência de tapping nos pontos, conforme as instruções acima.   

Depois de sentir algum alívio, você pode repetir todo o procedimento mais uma 

ou duas vezes. Acompanhe o video: https://youtu.be/GXGY-yeE83U 

 

Termos de uso 
A informação nessa página é de natureza educativa, e fornecida apenas como informação geral sobre 
redução de estresse. Não tem a intenção de criar, nem se constitui como uma relação profissional entre 
os membros da equipe do projeto Recursos para Resiliência, ou da Association for Comprehensive 
Energy Psychology (ACEP) e o leitor. Não deve ser considerada como aconselhamento médico, 
psicológico, de coaching ou profissional de qualquer natureza. https://www.r4r.support 

https://youtu.be/GXGY-yeE83U
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Sobrancelha 
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Sobrancelha 
Canto externo do olho 

Embaixo do olho 
Embaixo do nariz 

Embaixo do lábio 

Ponto da clavícula 

clavículabio 

Ponto da clavícula 

clavículabio 

Embaixo do braço 

Lateral da mão 

Dedo mínimo 

Dedo indicador 

Dedo médio 

https://www.r4r.support/

