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ASSUNTO : CID F.44.3 – DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO ESPIRITUAL  
                                              

                                                                                                             Seu Município , __ de ______ de 2020 

Prezado Senhor, 

A OMS – Organização Mundial da Saúde, reconhece a importância da espiritualidade como um dos 

componentes de saúde integral e o CID 10 – Código Internacional de Doenças possui o código F.44.3 

– Transtorno de Transe e Possessão  que distingue sensibilidade mediúnica de doença mental. 

Estamos vivenciando uma verdadeira epidemia de Doenças Mentais como Depressão, Esquizofrenia 

Humor Bipolar, Síndrome do Pânico e uma crescente de tentativas e suicídios bem sucedidos, aonde 

dentre as queixas dos pacientes e vítimas temos a recorrência de “ ouvir vozes “ , “ ver mortos ou 

espíritos “ , “ perda da consciência e falar em outras línguas “ , dentre outros sintomas que podem 

ser causados por sensibilidade espiritual  e não por doença mental . 

Para espiritualistas, padres, pastores e  médiuns , o Diagnóstico Espiritual do CID F44.3 é muito 
comum, entre pessoas de todas as idades aonde “ ver e ouvir vozes “ ou mesmo ter “ pensamentos 
repetitivos e negativos “ é tratado como sensibilidade espiritual  e não como doença mental. 

Em contrapartida , o Diagnóstico Médico e Psiquiátrico do CID F44.3 pode ser prejudicado e até 
mesmo impossibilitado em função da necessidade de habilidades mediúnicas e sensitivas para 
realizar este diagnóstico que é espiritual, além das crenças pessoais do médico.  

É neste ponto aonde a UNIÃO DE ESFORÇOS em benefício da saúde integral se faz presente ! 

Deus é um só, e nas religiões cristãs, que seguem os ensinamentos de Jesus temos ajuda para esta 
enfermidade: 

 Os Católicos tratam com o Exorcismo; - Os Espíritas tratam com a Desobsessão; 
 Os Evangélicos tratam com o Exorcismo - Os Umbandistas tratam com a Desobsessão. 

 

Neste sentido, a sua instituição espiritual e religiosa está convidada a participar dos DIAGNÓSTICOS 

E TRATAMENTOS  ESPIRITUAIS DO CID F.44.3 – TRANSTORNOS DE TRANSE E POSSESSÃO. 

A sua participação é gratuita e Fraterna e ficamos no aguardo da sua manifestação de adesão. 

Cordialmente , 

 

Maurício Trovarelli Tornero 

Sacerdote Responsável - Centro de Recuperação da Saúde Ramatís 

Templo Arcanjo Miguel 

http://www.temploarcanjomiguel.org/
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PLANO DE AÇÃO 
DIAGNÓSTICO ESPIRITUAL  

DO CID 10 F.44.3 – TRANSTORNO DE TRANSE E POSSESSSÃO 

OBJETIVO :  

Realizar o DIAGNÓSTICO ESPIRITUAL DO CID 10 F.44.3 – TRANSTORNO DE TRANSE E POSSESSÃO 

para posterior tratamento espiritual e avaliação dos resultados.  

JUSTIFICATIVA :  

A OMS – Organização Mundial da Saúde, reconhece a importância da espiritualidade como um dos 

componentes de saúde integral . 

No CID 10 – Código Internacional de Doenças temos o código F.44.3 – Transtorno de Transe e 

Possessão  que distingue sensibilidade mediúnica de doença mental. 

Estamos vivenciando uma verdadeira epidemia de Doenças Mentais como Depressão, Esquizofrenia 
Humor Bipolar, Síndrome do Pânico e uma crescente de tentativas e suicídios bem sucedidos, onde  
dentre as queixas dos pacientes e vítimas temos a recorrência de “ ouvir vozes “ , “ ver mortos ou 
espíritos “ , “ perda da consciência e falar em outras línguas “ , dentre outros sintomas que podem 
ser causados por sensibilidade mediúnica e não por doença mental . 

Para espiritualistas e médiuns , o Diagnóstico Espiritual do CID F44.3 é muito comum, entre pessoas 
de todas as idades aonde “ ver e ouvir vozes “ ou mesmo ter “ pensamentos repetitivos e negativos 
“ é tratado como sensibilidade mediúnica  e não como doença mental. 

Em contrapartida , o Diagnóstico Médico e Psiquiátrico do CID F44.3 pode ser prejudicado e até 
mesmo impossibilitado em função da necessidade de habilidades mediúnicas e sensitivas para 
realizar este diagnóstico que é espiritual, além das crenças pessoais do médico.  

É neste ponto aonde a UNIÃO DE ESFORÇOS em benefício da saúde integral se faz presente ! 

Neste sentido o presente PLANO DE AÇÃO PARA O DIAGNÓSTICO ESPIRITUAL DO CID 10 F.44.3 – 
TRANSTORNO DE TRANSE E POSSESSSÃO justifica-se pela a) redução do sofrimento e qualidade de 
vida de pacientes portadores de diagnóstico de doença mental tendo como causa sensibilidade 
mediúnica e b) redução de custos com medicamentos psicotrópicos de uso controlado.  

 

http://www.temploarcanjomiguel.org/
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METODOLOGIA DE TRABALHO : 

Usaremos os termos DIAGNÓSTICO ESPIRITUAL DO CID F.44.3, para diferenciar do DIAGNÓSTICO 

MÉDICO E  PSIQUIÁTRICO DO CID F.44.3, aquele realizado por  uma Equipe de Espiritualistas e o 

último por médicos e psiquiatras .  

Visando a simplicidade e eficiência, a realização do DIAGNÓSTICO ESPIRITUAL do CID F.44.3 em uma 
unidade do CAPS foi idealizada em três etapas : 

ETAPA 1 – DIAGNÓSTICO ESPIRITUAL DO CID F.44.3 – ESTADOS DE TRANSE E POSSESSÃO 

De forma fraterna, sem qualquer tipo de custo, constituímos uma EQUIPE DE ESPIRITUALISTAS E 
MÉDIUNS para realizar a análise sensitiva dos prontuários dos pacientes de uma unidade do CAPS, 
identificando a distância , através de sensibilidade mediúnica /ou radiestésica os pacientes que são 
portadores de sensibilidade mediúnica e que estão com o  DIAGNÓSTICO ESPIRITUAL DO CID F.44.3 
– ESTADOS DE TRANSE E POSSESSÃO. 

Ao final da análise mediúnica dos prontuários dos pacientes, será entregue um RELATÓRIO 
ESPIRITUAL para o responsável pela unidade do CAPS,  contendo o nome dos pacientes que foram 
diagnosticados espiritualmente com o CID F.44.3. 

Com a finalidade de garantir o sigilo médico das informações dos prontuários dos pacientes, a 
EQUIPE DE ESPIRITUALISTAS E MÉDIUNS irá formalizar o TERMO DE RESPONSABILIDADE E DE SIGILO 
MÉDICO. 

ETAPA 2 – ADESÃO AO TRATAMENTO ESPIRITUAL 

Nesta etapa os pacientes que receberem o Diagnóstico Espiritual do CID F.44.3  serão 

informados e convidados  a aderir ao tratamento espiritual, conforme a sua crença religiosa. 

Para informar os pacientes podemos realizar uma Reunião Individual ou em Grupo com os 
Pacientes ou mesmo utilizar de Vídeos o Folhetos sobre o CID F.44.3 e seu Tratamento Espiritual. 

Deus é um só, e nas religiões cristãs, que seguem os ensinamentos de Jesus temos ajuda para esta 
enfermidade: 

 Os Católicos tratam com o Exorcismo; - Os Espíritas tratam com a Desobsessão; 
 Os Evangélicos tratam com o Exorcismo - Os Umbandistas tratam com a Desobsessão. 

 
Cada paciente, de acordo com a sua crença e religião, deve buscar o seu Tratamento Espiritual na 
Igreja , Templo ou Centro Espírita credenciados para o TRATAMENTO ESPIRITUAL FRATERNO E 
GRATUITO do CID F.44.3.  
 
O dirigente espiritual deverá preencher a MODELO DE FICHA  DE TRATAMENTO ESPIRITUAL na 
próxima página e informar o CAPS quando concluir o TRATAMENTO ESPIRITUAL . 

http://www.temploarcanjomiguel.org/
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MODELO DE FICHA DE TRATAMENTO ESPIRITUAL 

FICHA DE TRATAMENTO ESPIRITUAL  

DO CID 10 - F.44.3 - ESTADOS DE TRANSE E POSSESSÃO 

Nome do Paciente :    Idade :               Celular : 

Carteira SUS : 

Tratamento Atual e Medicamentos : 

 

Nome do Médico / Psicólogo :                                                 CRM  : 

Foi indicado o Tratamento Espiritual pelo médico/psicólogo? 

Religião do Paciente : 

Nome do Estabelecimento Religioso ou pessoa responsável pelo Tratamento Espiritual: 

 

Foi identificada  sensibilidade espiritual no paciente ? 

Descreva maiores informações : 

 

Tratamento Espiritual Prescrito : 

 

 

Observações do Padre/Pastor ou Dirigente : 

 

Resultado Final do Tratamento : Alta ou Novo Tratamento Espiritual ? 

 

 

 

http://www.temploarcanjomiguel.org/
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ETAPA 3 – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  

Iremos disponibilizar para os estabelecimentos espirituais e religiosos que estiverem realizando o 
TRATAMENTO ESPIRITUAL FRATERNO E GRATUITO do CID F.44.3 o acesso ao Prontuário Eletrônico, 
www.prontuariosaude.com.br , para que possamos acompanhar os pacientes tratados 
espiritualmente e avaliar a eficácia na melhoria de qualidade de vida e de autocura do paciente. 

Estaremos convidando para participar da AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS e no aprimoramento do 
presente Plano de Ação  : 

1) AFRAM – Associação das Fraternidades Ramatís; 

2) AME Brasil – Associação Médico-Espirita do Brasil 

3) UNIESPÌRITO – Universidade Internacional de Ciências do Espírito 

4) PROSER – Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade , do Instituto de Psiquiatria da 

Universidade de São Paulo (USP)   

PRÓXIMOS PASSOS  : 

1) Ajuda do amigo vereador para aprovação junto a Prefeitura e Secretaria de Saúde 

Municipal  

2) Autorização da Secretaria de Saúde Municipal para a ETAPA 1- DIAGNÓSTICO ESPIRITUAL DO 

CID F.44.3 – ESTADOS DE TRANSE E POSSESSÃO através da  Visita de 1( um ) dia , realizada 

por TRÊS ( 3) ESPIRITUALISTAS E MÉDIUNS em uma unidade do CAPS para a realização a 

distância, através da análise mediúnica e/ou radiestésica dos prontuários dos pacientes. 

3) Análise dos Diagnósticos Espirituais realizados 

4) Planejamento para a Etapa 2 - ADESÃO AO TRATAMENTO ESPIRITUAL   

 

Toda e qualquer sugestão de melhorias neste humilde metodologia de trabalho é bem vinda !  

 

 

http://www.temploarcanjomiguel.org/
http://www.prontuariosaude.com.br/

