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APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA EFT E O CONTROLE DA ANSIEDADE  

 Micheli Ely 1 

 

 

 

RESUMO 

A técnica da EFT (Técnica de Libertação Emocional) foi desenvolvida pelo americano Gary Craig há 
menos de duas décadas. Ela faz parte de um revolucionário grupo de técnicas no campo da 
psicologia energética e oferece uma possibilidade de alívio rápido e efetivo a vários problemas 
emocionais, além de mostrar resultados bastante positivos no campo dos problemas físicos. A EFT é 
uma forma de acupuntura psicológica, com a diferença que não se usa agulhas no seu tratamento. O 
importante é concentrar-se no item negativo que bloqueia o fluxo da corrente normal da energia 
dentro do corpo. Neste estudo a aplicação da técnica tem seu enfoque a cerca do controle da 
ansiedade, seus benefícios e sua efetividade. 
 

PALAVRAS CHAVES: Ansiedade, técnica, controle.  

 

 

 

ABSTRACT  

The EFT technique (Emotional Freedom Technique) was developed by the American Gary Craig for 
less than two decades. It is part of a revolutionary group techniques in the field of energy psychology 
and offers a possibility of fast and effective relief to many emotional problems, and show very positive 
results in the field of physical problems. EFT is a form of psychological acupressure, with the 
difference that it does not use needles in their treatment. The important thing is to focus on the 
negative item that blocks the flow of normal energy flow within the body. In this study the technique of 
application has its focus about the anxiety control, its benefits and its effectiveness. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Muito se fala em concentrar-se apenas no pensamento positivo. No entanto, a 

energia não flui livremente enquanto há bloqueios negativos que parecem 

persistirem no descontrole emocional. É fato que as reações a emoções (que não 

deixam de ser percepções errôneas) são a causa de tanto estresse que 

posteriormente acarretam em doenças físicas. Hoje, infelizmente, este contexto faz 

parte de boa parte da população mundial. Torna-se portanto, indispensável que 

novos estudos sobre possíveis técnicas de controle sejam elaborados e comprovem 

a efetividade, na busca incessante por mudanças positivas no pensamento e mais 

qualidade de vida. A técnica do EFT (Técnica de Libertação Emocional), vem de 

encontro a essa busca por uma vida mais tranquila e serena emocionalmente. É 

uma ferramenta de fácil aplicação e pode ser usada por qualquer um, sem efeitos 

colaterais. Muito fácil de aprender e ideal para a auto cura, a EFT é um sucesso 

quando aplicada à vários problemas emocionais como ansiedade, fobias, traumas, 

estresse, aflições, ira, culpa e muitos outros. Além disso, tem sido muito bem 

sucedida para resolver conflitos de relacionamentos e também para melhorar 

resultados físicos e esportivos. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

No início dos anos 70, Richard Bandler, um estudante de psicologia, e John Grinder, 

um professor de linguística, iniciaram os estudos sobre PNL na Universidade de 

Santa Cruz – Califórnia. Os primeiros trabalhos que realizaram foi modelarem 

famosos terapeutas da época, buscando identificar quais eram os padrões internos e 

externos que eles utilizavam que tornavam o trabalho deles tão efetivo. Esses 

terapeutas eram Milton Erickson, um médico hipnólogo, Virginia Satir, que atuava 

com terapia familiar e Fritz Perls, que desenvolveu a terapia de gestalt.  
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Bandler e Grinder começaram a modelar esses terapeutas, tanto na linguagem 

corporal (não verbal) quanto na linguagem falada (verbal), buscando desenvolver 

técnicas que eles mesmos pudessem replicar, elevando desta forma os resultados 

nos seus próprios atendimentos. Outros estudantes e pesquisadores se envolveram 

com este trabalho de “modelagem”, ampliando-o para diferentes contextos 

(negócios, artes, criação), focando em pessoas de sucesso, sempre buscando 

identificar quais eram os padrões que faziam a diferença nos resultados que estas 

pessoas alcançavam. 

Observou-se alguns padrões externos, como comportamentos e linguagens 

específicas que essas pessoas utilizavam, que as ajudavam a realizar suas 

atividades com excelência e influenciavam seus resultados. Eles também 

observaram que existiam padrões internos, como crenças e pressupostos, que eram 

poderosos recursos para o alcance do sucesso. A PNL vai além das técnicas. Ela é 

uma metodologia que pode ser utilizada de forma prática em nosso contexto diário. 

Está completamente relacionada com resultados no âmbito pessoal quanto 

profissional. A Programação Neurolinguística (PNL) ensina a pensar sobre soluções 

e resultados. É um modelo único e atualizado de desenvolvimento comportamental. 

Muitas pessoas se perguntam o porquê de estarem sempre procrastinando, adiando 

a resolução de problemas, de não conseguirem tomar ações efetivas nem realizar 

tarefas que devem ser feitas, adiando sempre o que é inevitável ou algo que poderia 

beneficiar-lhes em relação à saúde ou financeiramente. Fazem resoluções do tipo “a 

partir de agora vou me organizar e fazer tal e tal coisa com disciplina” só que isto 

dura apenas uma semana, ou menos. Existem vários aspectos envolvidos nisso, três 

deles apresentam-se com clareza: ansiedade, autossabotagem e erro na escolha 

das metas. Todos eles estão relacionados entre si. Esses fatores são apenas a 

ponta do iceberg de várias questões emocionais em conflito. A ansiedade deixa a 

pessoa sem concentração, pulando de atividade para atividade, deixando as coisas 

pela metade. O simples fato de pensar em enfrentar um problema ou uma tarefa já 

faz subir o nível de ansiedade. Então, para se manter mais tranquila, a pessoa adia 

o que tem que fazer, e isso dá uma sensação de tranquilidade temporária. É claro 

que a pessoa sabe que o problema não foi resolvido, o que vai gerar mais 

ansiedade, e, novamente, procrastinação (LIMA, 2016). 
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A ansiedade é o grande sintoma de características psicológicas que mostra 
a intersecção entre o físico e psíquico, uma vez que tem claros sintomas 
físicos, como: taquicardia (batedeira), sudorese, tremores, tensão muscular 
aumento das secreções (urinárias e fecais), aumento da motilidade 
intestinal, cefaleia (dor de cabeça). Quando recorrente e intensa também é 
chamada de Síndrome do Pânico (crise ansiosa aguda). Toda esta 
excitação acontece decorrente de uma descarga de um neurotransmissor 
chamado Noradrenalina, que é produzido nas suprarrenais, lócus cerúleos e 
núcleo amigdaloide (EFRAIN, 2016) 

 
Cada vez mais reconhecido e respeitado o papel do sistema energético do corpo no 

campo da cura física e emocional, a EFT, no entanto, como terapia alternativa ou 

terapia natural, ainda continua bem revolucionária, nos primórdios de uma grande 

mudança em nossa maneira de ver e pensar sobre a saúde. 

Quando estamos revertidos as terapias parecem produzir um resultado 
muito pequeno, até mesmo inexistente. Isto também ocorre com a EFT. A 
“fase de preparação” aliada às batidas no “ponto do golpe de karatê” 
servem para neutralizar, pelo menos temporariamente, a reversão 
psicológica, pois se esta estiver presente e não for neutralizada, nem 
adianta terminar a aplicação da técnica pois não vai haver resultado 
satisfatório. Com esta simples ferramenta conseguimos “reverter a 
reversão”, de forma que é aberta uma porta, pelo menos temporária, para 
que a EFT possa entrar e agir. (LIMA, 2016) 

O pressuposto básico do EFT estabelece que todos os sintomas físicos ou 

emocionais se baseiam em rupturas nos meridianos energéticos presentes no nosso 

corpo. Quando acontece na história de alguém uma experiência traumática há uma 

ruptura no fluxo energético que circula nos meridianos. O trabalho com Tapping, 

somado a comunicação verbal, restabelece o fluxo energético, cancelando ao 

mesmo tempo as emoções e os pensamentos negativos que se originaram na 

experiência traumática, assim como os sintomas psicossomáticos que se instalam 

no nosso corpo. 

Por exemplo, considerando que uma pessoa tem medo de entrar numa piscina ou 

apresenta fobia em relação à agua. Com certeza a fobia de água está ligada a uma 

experiência traumática do passado, por exemplo, um pai que forçou a criança a se 

virar sozinha na água tentando faze-la aprender a nadar. É esta experiência 

traumática que tem que ser visitada em todos os seus aspectos. Todas as 

sensações auditivas, visuais, olfativas, sinestésicas ligadas a este evento precisam 

ser recuperadas e trabalhadas com o Tapping, bem como eventuais crenças e 

pensamentos negativos. Isso garantirá uma recuperação definitiva da fobia. 
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O EFT (Emotional Freedom Techniques) ou Tapping é um método terapêutico que 

além de trabalhar através da linguagem verbal, opera nos terminais dos meridianos 

energéticos do nosso corpo, para eliminar sintomas e incômodos emocionais, físicos 

e, também, para melhorar nossa performance esportiva, artística e profissional. Este 

trabalho é feito através de pequenas batidinhas (tapping) nos mesmos meridianos 

usados pela acupuntura chinesa, só que sem utilização de agulhas. É um método 

terapêutico que pode ser usado na clínica ou auto aplicado e que foi criado para 

eliminar as intensidades emocionais negativas que criam sintomas e incômodos, 

impedindo de viver com saúde, qualidade de vida, harmonia e paz interior.  

EFT é uma versão da acupuntura, mas sem agulhas, que se difundiu pelo mundo 

todo. Traduzido para mais de 23 línguas, já ajudou milhões de pessoas a mudarem 

suas vidas. Funciona onde se tem a impressão que nada mais vai funcionar. 

Admiráveis resultados em casos de dor, doenças físicas, perturbações emocionais 

graves e bloqueios de desempenho num tempo menor que as terapias 

convencionais. 

 

1. A prática 

 

Tapping, esta palavra designa o procedimento de executar pequenas batidinhas em 

pontos por onde passam os meridianos energéticos usados pela acupuntura 

chinesa, estimulando estes pontos em média 7 vezes. Utiliza-se a palavra em inglês, 

tapping, uma vez que a palavra “batidinha” em português tem vários outros 

significados. 

A receita básica do EFT é uma ferramenta terapêutica fácil de usar que fornece os 

fundamentos para expandir sua liberdade emocional. É o procedimento que usa-se 

em cada rodada de EFT. É fácil de aprender e fácil de aplicar, razão pela qual o EFT 

tornou-se conhecido como uma ferramenta que qualquer um pode usar. Por si só, a 

receita básica do EFT pode ser aplicada a qualquer problema que necessite e, 

embora ainda seja apenas o primeiro passo para todo o potencial do EFT, ele 

continua a fornecer resultados que variam do encorajador ao impressionante. Os 

demais benefícios virão quando aprender a colocar como objetivo dos tappings alvos 

mais precisos. No entanto, precisa saber o básico antes de aprender o restante. 
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Sabe-se que as perturbações energéticas são a razão pela qual surgem todo tipo de 

problemas emocionais como ansiedade, pesar, raiva, culpa, depressão, trauma e 

medo. Como muitas questões físicas e de performance frequentemente têm raízes 

emocionais, conclui-se que resolvendo perturbações energéticas se pode solucionar 

problemas físicos e de desempenho. Sempre que estas perturbações energéticas 

são observadas e utiliza-se o processo de tapping para corrigi-las. A técnica 

combina a fala de sentenças focadas no problema com uma sequência de 9 pontos 

de tapping. As sentenças focadas conectam com o problema e esta conexão, por 

sua vez, conduz para as perturbações energéticas que é preciso trabalhar. 

Estas sentenças verbalizadas são uma parte essencial do processo porque informa 

o sistema qual o problema que propõe ser trabalhado. As emoções negativas 

acontecem porque faz-se a conexão para certos pensamentos ou circunstâncias 

que, por sua vez, fazem com que os sistemas energéticos se perturbem. Se isso não 

ocorre, mantem-se a funcionalidade normalmente. Um medo de altura não surge, 

por exemplo, durante a leitura de uma seção de quadrinhos do jornal de domingo, 

sendo assim, o problema não é conectado. Uma vez que feita a ligação com o 

problema, o Tapping estimula os fluxos energéticos, equilibrando as perturbações 

energéticas resultantes. Também, importante esclarecer que os pontos que são 

utilizados, estão nos pontos terminais dos fluxos energéticos (meridianos ou vasos) 

ou ainda, estão nos pontos ao longo destes fluxos que estão perto da superfície do 

corpo.  

Sabe-se que os acupunturistas estudam e usam mais de 300 pontos nos meridianos 

do corpo, diferente dos poucos pontos que são utilizados pelo processo de tapping 

do EFT. Além disso, ao contrário do EFT, acupunturistas associam cada um dos 

fluxos energéticos com os órgãos do corpo (rins, estômago, baço, etc) com as 

emoções (raiva, medo, tristeza, etc). O EFT representa um uso diferente destes 

fluxos que permite que alguém com nenhum treinamento formal na medicina chinesa 

possa por si próprio realinhar as perturbações com um simples processo. 

 
1.1 . Os pontos do EFT 

 
Estas ilustrações, juntamente com as suas siglas, são autoexplicativas. Basta 

atentar-se a localização de cada um desses pontos no próprio corpo e tocar cada um 
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deles com a ponta dos dedos. Optamos nesta tradução por deixar as siglas em 

inglês. Para manter uma denominação universal. 

 

 
 

 
Siglas para ajudar a localizar os pontos de Tapping da Receita Básica:  

 

KC- Karate chop: O ponto do karatê está localizado no centro da parte carnuda do 

lado de fora da mão (qualquer uma das mãos) entre a parte superior do punho e da 

base do dedo do mindinho, em suma, KC é a parte da mão que normalmente utiliza-

se para dar um golpe de caratê. 
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TOH- Top of the head: Ponto do alto da cabeça. Considerando uma linha de uma 

orelha passando sobre a cabeça até a outra orelha, e outra linha do nariz até a parte 

de trás do pescoço, o ponto TOH está ali onde estas duas linhas se cruzam. 

 

EB-Begining of the eyeBrow: Ponto do início da Sobrancelha. Está localizado bem 

no início da sobrancelha, acima do nariz e mais à direita ou à esquerda. Este ponto 

é abreviado EB. 

 
SE- Side of the Eye: Ponto do lado externo do olho. Está localizado na estrutura 

óssea no canto externo do olho. 

 

EU- Under the Eye: Ponto abaixo do olho. Fica localizado na estrutura óssea sob um 

dos olhos, logo abaixo da pálpebra inferior. 

 

UM- Under de Nose: Ponto abaixo do nariz. Está localizado na comissura entre a 

parte inferior do seu nariz e parte superior de seu lábio superior. 

 

Ch- Chin : Ponto do queixo. Está localizado no terço médio, entre a ponta inferior do 

queixo e a base do seu lábio inferior. Mesmo não estando diretamente na ponta 

inferior do queixo, nomeia-se de ponto do queixo porque é descritivo o suficiente 

para que as pessoas compreendam com facilidade. 

 

CB- CollarBone: Ponto da clavícula. Está localizado na junção onde externo (osso 

do peito), a clavícula e a primeira costela se encontram. Ele fica no início da 

clavícula e é denominado de ponto da clavícula. 

 

UA –Under the Arm: Ponto embaixo do braço. Este ponto está localizado do lado do 

corpo, numa linha direta com o mamilo (homens) ou no meio da lateral do sutiã (para 

as mulheres). Está a cerca de 10 centímetros abaixo da axila. 

 

1.2 . Dicas para o Tapping 
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Essas dicas respondem às perguntas mais comuns. 

Alguns dos pontos de tapping tem pontos equivalentes ou gêmeos em cada lado do 

corpo. Por exemplo, o ponto do início da sobrancelha no lado direito do corpo tem 

um ponto gêmeo no lado esquerdo do corpo. A prática ensina que é necessário 

tocar apenas um desses pontos. No entanto, com as mãos livres certamente pode 

tocar em ambos os lados para obter um bom resultado. 

É possível mudar de lado da prática do tapping nestes pontos. Por exemplo, durante 

a mesma rodada da receita básica de EFT, realiza-se o tapping no ponto do caratê 

com a mão esquerda e no ponto do início da sobrancelha no lado direito do corpo. 

Isso faz com que o processo de Tapping fique mais simples de fazer. 

O Tapping é feito com dois ou mais dedos. Assim abrange uma área maior e garante 

que o seu Tapping cubra com certeza o ponto correto. 

Mesmo que exista a possibilidade de fazer o Tapping com as pontas dos dedos de 

ambas as mãos, a maioria das pessoas usam a mão dominante (direita ou 

esquerda). Realizando o Tapping cerca de 5 vezes em cada ponto não há 

necessidade de contar porque entre 3 e 7 Tappings em cada um deles é adequado.  

O processo é facilmente memorizado. Depois de ter feito o tapping no ponto do 

caratê (KC), o restante dos pontos seguem ao longo do corpo (ver a sequência dos 

pontos na figura acima).  

Uma habilidade muito importante para o Praticante da EFT é a de ser capaz de dar 

assistência para descobrir e desenvolver novos aspectos. Muitos Praticantes da EFT 

são altamente capacitados, talentosos e intuitivos, e fazem um trabalho excepcional. 

Uma das maneiras bastante utilizadas é o modelo dos Níveis Lógicos da 

Experiência, a fim de buscar possíveis aspectos novos. Isso permite não apenas 

utilizar a intuição, mas também ter um guia para suporte a todos os aspectos 

remanescentes. Portanto, antes de prosseguir, seguem os Níveis Lógicos da 

Experiência. 

 

1.3  Níveis lógicos 
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Espiritual / Sistema Superior – As tentativas de realizar mudanças neste nível afetam 

a experiência como parte de um sistema muito superior. Responde à pergunta: “A 

quem mais serve esta mudança?” Ou, “qual é a visão superior para esta mudança?” 

 

Identidade – As tentativas de realizar mudanças neste nível afetam a autoimagem e 

o objetivo geral. Responde à pergunta: “quem sou eu ao buscar esta mudança” e/ou 

“que tipo de pessoa sou ao procurar esta mudança?” e/ou “qual é meu objetivo ao 

procurar esta mudança?” 

 

Crenças e Valores – As tentativas de realizar mudanças neste nível afetam a 

motivação e a permissão, afetando as razões do porquê da mudança. Responde à 

pergunta: “por que eu estou procurando essa mudança?” 

 

Capacidades – As tentativas de realizar mudanças neste nível afetam 

comportamentos através de um mapa mental, habilidade ou estratégia. Responde à 

pergunta: “mentalmente, de que maneira eu realizo a mudança?” 

 

Comportamento – As tentativas de realizar mudanças neste nível afetam ações 

específicas tomadas dentro do meio ambiente. Responde à pergunta: “o que eu 

devo fazer, ou que ações devo tomar para realizar esta mudança?” 

 

Ambiente – As tentativas de realizar mudanças neste nível afetam os limites 

externos dentro dos quais a pessoa tem que agir. Responde às perguntas de “onde” 

e/ou “quando” e/ou “com quem eu pratico esta mudança?” 

 

Importante a respeito da capacidade de eliciar e mudar crenças limitantes para 

crenças fortalecedoras, é o quanto as mudanças são abrangentes e 

transformadoras. Principalmente quando as crenças são mudadas nos Níveis 

Lógicos mais altos, reprogramando seus desejos. Quando se muda uma crença no 

Nível da Identidade, por exemplo, ela afeta todas as crenças dos níveis inferiores, 

todas as capacidades e comportamentos. Devido ao fato de que essas mudanças 
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são tão abrangentes, considera-se compatível a integração das mudanças através 

dos Níveis Lógicos. 

Essa técnica mostrou-se incrivelmente importante encontrar todas as crenças 

limitantes, e substituí-las por crenças mais fortalecedoras. No passado, era muito 

desgastante conseguir que as pessoas, especialmente jovens, deixassem isso 

acontecer. O uso da EFT para facilitar a mudança de crença tornou essa tarefa 

rápida e divertida, aplicada inclusive em crianças, onde os resultados 

comportamentais são surpreendentes. 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Passar pelo entendimento da técnica do EFT (Técnica Libertação Emocional), o 

conhecimento desta ferramenta libertadora, as formas de aplicar, as nuances que 

existem, as infinitas abordagens que a técnica permite nas mais diversas áreas, a 

complexidade dos problemas emocionais do ser humano, tudo isso faz parte de um 

universo fascinante, curativo e de poder, quando a crença permite vivenciar tal 

oportunidade.  

A EFT vem crescendo no mundo inteiro de forma muito rápida, devido ao baixo 

custo, extrema simplicidade, e alto grau de eficácia. Mesmo pessoas iniciantes, 

chegam a ter até 70% de resultados positivos ao aplicar a EFT. É um índice 

altíssimo se comparado com outras técnicas, que normalmente necessitam de 

alguns meses ou anos de treinamento para obter estes resultados (Lima, 2012). É 

importante que a intensão para o uso da EFT seja específico, que se possa 

verbalizar frases libertadoras curtas e objetivas para o alcance de melhores 

resultados, tanto para o preparo, quanto para a frase lembrete.  

Ansiedade, juntamente com o estresse, é talvez o problema número um dos dias 

atuais. Não há ninguém que possa dizer que não experimenta alguma ansiedade 

uma vez ou outra. Na maioria das vezes é algo corriqueiro do dia a dia e é 

relativamente fácil ser tratada com a receita básica da EFT. Não pense que a 

ansiedade é algo genético, de que, pelo fato dos pais terem, a pessoa 
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necessariamente terá. Na verdade, todos têm os genes e a tendência a ficar em 

ansiedade, mas o que a desperta são as causas externas, dependendo da maneira 

como vive. A ansiedade em si, assim como outras emoções, não é uma coisa ruim. 

Ela faz parte do instinto de proteção, assim como o medo. O problema está quando 

essa ansiedade passa para um estado crônico, onde já não distingue mais o falso do 

verdadeiro. Pessoas com maior pré-disposição a ter ansiedade são as que 

trabalham mais com o cérebro, são as mais intelectuais e racionais. Junte-se a isso 

um passado com algum trauma ou um ambiente de muita pressão ou exigência e 

certamente surgirá a ansiedade em algum momento da vida. A característica 

principal é que tal pessoa precisa estar no controle da situação. São pessoas 

altamente competentes, mas que se sobrecarregam com exigências de si mesmas. 

No fundo elas têm medo de serem rejeitadas. 

Quando vive-se um quadro de ansiedade, dificilmente tem-se a resposta de como 

livrar-se dela. Quando é mais séria, como síndrome do pânico, experimentamos 

sensações que podem aparentar uma doença física, como um ataque do coração ou 

uma dificuldade em respirar. 

Mas é tudo fruto da ansiedade. A EFT pode ser de enorme ajuda nesses casos. 

Com os toques das pontas dos dedos e as frases utilizadas, reconhece o problema, 

começa a criar uma nova referência. Começa novamente a reconquistar a confiança. 

Esta técnica trabalha através do tapping em determinados pontos respectivos da 

acupuntura. EFT ajuda a liberar padrões de auto sabotagem, ansiedade, estresses 

em geral entre outros desequilíbrios físicos e emocionais. O fato de fazer leves 

toques nesses pontos ajuda a limpar o fluxo energético do corpo, trazendo mais 

fluidez para a saúde e mais determinação para as ações.  

Para pensar, quando o rio está poluído, o fluxo da água não flui naturalmente 

podendo causar grandes estragos ao meio ambiente. Porém, se o rio está limpo, a 

água flui tranquilamente. No caso da EFT, as emoções negativas são a sujeira do 

rio. Portanto, é necessário limpá-las para sentir plenitude e saúde novamente, 

prontos para receber o novo. 

Mas não basta somente limpar a casa, pois limpar e não colocar nada no lugar, logo 

a casa estará suja novamente. É aí que entra a PNL – Programação 

Neurolinguística, e o Instituto de Bem com a Vida, faz esta abordagem de forma 
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esclarecedora e transformadora com seus alunos nos Cursos de Pós Graduação. 

Evidenciando que, depois da limpeza, deve-se fazer uma profunda reprogramação 

mental para que exista um alinhamento a cura e ao equilíbrio. Projetar algo e desejar 

aquilo com emoção, o corpo trabalha a favor disso e desperta a força a favor do 

alcance dos objetivos, sejam eles emocionais ou materiais. Isso é libertador e 

poderoso, especialmente quando alinhados a prática da gratidão, tudo muda, e a 

Vida passa a ter outra cor, outro sabor. 
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