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Todas as lesões ocorreram na vertical seguindo a incisão do bisturi feita pelo cirurgião, ao efetuar o 
corte de abertura do abdome. 

Na Laparotomia Exploratória, o cirurgião faz uma incisão que pode ir do diafragma ao púbis e com 
extensores esgarça o abdome com extensores, como se estivesse abrindo um paletó e aí tem uma 
visão mais segura sobre as doenças ou doença que afligem o paciente.  

É um operação altamente invasiva e de alto risco. E só feita depois de se terem esgotado todos os 
demais meios de diagnóstico. 

Vemos pela figura acima que a primeira lesão é feita no meio do cólon transverso (ponto 2 do nosso
desenho esquemático anterior). Foram cortados nesse ponto  10 cm do cólon transverso. Portanto 
deve ter sido uma lesão (intervenção) programada ou intencional, uma ressecção, intervenção que 
se faz quando se quer extirpar uma má formação num órgão, um tumor maligno ou coisa que o 
valha. Deve estar localizado aí o problema fulcral de Bolsonaro. E foi operado de emergência, ou 
por protelar intencionalmente a cirurgia ou por atividade de campanha. 

Ao fazer a ressecção no ponto 2 (na metade) do cólon transverso, o cirurgião lesionou 
acidentalmente (acontece nas   Laparotomias Exploratórias) algumas alças do intestino delgado, que
foram rapidamente suturadas, e atingiu uma veia do mesentério, provocando hemorragia interna, 
mas também contornada. Talvez não tenha perdido tanto sangue assim, e que o exagero se deve ao 
fato da faca ser o bode expiatório; quando não puderem mais culpar a facada, farão um abatimento, 
com certeza.
 
Fizeram também uma colostomia na extremidade esquerda do cólon transverso (ponto 3 de nosso 
desenho esquemático). 

Os genios do Albert Einstein (ou não foram eles?) explicam no primeiro quadro, que a colostomia 
foi feita para não fluir fezes nem líquidos internos pelo local seccionado, permitindo sua perfeita 
cicatrização. Mas a colostomia foi feita a jusante do corte!!! Que mico!!!.  Cartão vermelho.   

Expliquemos. O segundo quadro, abaixo,  é um desenho esquemático de como se faz uma 
colostomia e nele sugere uma colostomia ligeiramente a montante do local lesionado, o que é 
lógico. Pelo primeiro quadro, acima, supostamente a cirurgia real feita em Bolsonaro, inventaram a 
colostomia à jusante do local lesionado. Aguardamos explicações.

Com a colostomia a jusante da parte seccionada, a parte do intestino sob suspeita de grave doença 
passa a ser agora toda a extensão do intestino grosso a jusante da colostomia, ou seja todo o cólon 
descendente até o ânus. Foi ele que ficou em stand-by com a colostomia, fora do circuito digestivo. 
Por que? Para que? O que farão com ele? Aguardamos também explicações.
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