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Introdução 

A presente Petição, apresentada por Mário Gonçalves Marques dos Reis, como único peticionário, 

deu entrada na Assembleia da República no dia 26 de agosto de 2020, tendo baixado à Comissão 

de Saúde no dia 30 de setembro. 

 

I. A petição 

1. O peticionário vem solicitar que seja determinado o uso obrigatório de uma «trouxa cirúrgica», 

certificada, contra as expelições retais. 

2. Considera que «todas as expelições gaseificadas e sólidas, produzidas pelo organismo 

humano, são contagiosas e passíveis de transmitir o vírus» da Covid-19, nomeadamente 

através da tosse, de espirros e de gás intestinal pelo reto.   

3. Refere ainda que «a não recomendação da trouxa cirúrgica pela DGS, quer pelas Nações 

Unidas, como proteção contra o Covid-19, dessas partículas, só pode ser considerada forte 

e grosseira negligência do Governo Português». 

 

II. Análise da petição 

1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificado o 

subscritor, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 

9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição (LEDP), Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, alterada 

e republicada pela Lei n.º 51/2017, de 13 de julho.  

2. Todavia, muito embora a Petição cumpra os requisitos formais estabelecidos, formula um 

pedido, que é o de tornar obrigatório o uso de uma «trouxa cirúrgica», para evitar 

«expelições retais» que possam transmitir o vírus, sem que seja apresentado qualquer 

argumento de natureza científica, apenas baseado na sua convicção individual, que não 

fundamenta do ponto de vista médico ou clínico e que, além do mais, passaria a constituir 

uma obrigação relativamente à qual o incumprimento é insuscetível de ser fiscalizado. 

3. O peticionário junta em anexo à Petição um conjunto de documentos, que correspondem 

maioritariamente a definições de alguns vocábulos retiradas de dicionários, bem como 

recortes de jornais, designadamente sobre as máscaras de proteção. Requer também que 

sejam ouvidos os 239 cientistas que em julho deste ano assinaram uma carta aberta, que 

apelava à comunidade médica e entidades nacionais e internacionais para que 

reconhecessem a transmissão do vírus por aerossóis. Acresce que nenhum dos recortes 

que são anexados aborda ou refere a questão da «trouxa cirúrgica». 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Anotado.pdf
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784e79394d587a5578587a49774d5463756347526d&fich=L_51_2017.pdf&Inline=true
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4. Assim, porque a pretensão do peticionário claramente carece de fundamento técnico-

científico, médico ou clínico, entendemos que se verificam razões para o seu indeferimento 

liminar, como prevê a alínea b) do n.º 2 do artigo 12.º da LEDP. 

5. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não foi localizada qualquer petição 

sobre a matéria em apreço. 

6. Face ao exposto, entendemos que a Petição não reúne as condições necessárias para que 

possa ser admitida. 

 

III. Tramitação subsequente 

Ao abrigo da alínea a) do n.º 6 do artigo 17.º da LEDP, deverá a Comissão indeferir 

liminarmente a presente Petição, com base no disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 12.º da 

LEDP, e ser notificado o único peticionário dessa decisão, conforme previsto no n.º 7 do artigo 

17.º da LEDP.   

 

 

V. Conclusão 

1. Em conclusão, propõe-se o indeferimento liminar da presente Petição, com fundamento no 

disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 12.º da LEDP. 

2. O peticionário deverá ser notificado dessa decisão, nos termos do n.º 7 do artigo 17.º da 

LEDP.   

 

 

Palácio de S. Bento, 26 de outubro de 2020 

 
A assessora da Comissão, 

 
 

Luisa Veiga Simão 


