
Fixemo-nos agora no nosso desenho esquemático, com a premissa desenhada em vermelho de que a
faca penetrou ligeiramente inclinada de cima para baixo. 

A partir dessa premissa, construimos o desenho esquemático abaixo, usando as dimensões médias 
para um homem adulto. Bolsonaro tem um físico acima da média, donde as distâncias calculadas 
são ainda maiores. 

Vide anexo, "desenho esquemático.odt"

Fixemo-nos agora no nosso desenho esquemático, com a premissa desenhada em vermelho de que a
faca penetrou ligeiramente inclinada de cima para baixo.  

Ora, segunda as diferentes versões do Albert Einstein e associados, todos os males   causados pela 
faca ocorreram  no ponto 2 e/ou no ponto 3 do desenho, distantes de 22, a 50 cm do ponto 1 .  Ou 
seja, se houve facada (não houve), ela não tem nada a ver com a cirurgia feita em Bolsonaro. 

Obs.: 1) a distância do ponto 1 ao ponto 3 é de aprox. 50 cm, usando valores médios de um adulto; 
Bolsonaro tem uma estatura acima da média, logo a distancia verdadeira pode ser um pouco maior 
do que 50 cm; 2) a distancia do ponto 1 ao ponto 2 é aprox. 24 cm, valendo as mesmas 
considerações acima; 3) fizemos um segundo cálculo, colocando o ponto 1 mais acima, próximo ao 
fígado e o resultado foi 22 cm aprox.

Ora, a faca penetrou 12 cm, segundo as afirmações oficiais, logo não poderia lesionar nenhum 
órgão situado próximo aos pontos 2 e 3. Além disso, a faca penetrou obliquamente de cima para 
baixo; ela lesaria portanto a parte inferior do cólon ascendente, o apêndice, ou outros órgãos da 
cavidade pélvica no lado direito do abdome. 

Mas para evitar qualquer tergiversação, consideraremos como controversa, a suposição da facada 
ligeiramente oblíqua de cima para baixo e consideraremos a hipótese contrária, dela ligeiramente 
oblíqua de baixo para cima, cunha desenhada em verde no mesmo desenho esquemático. 

Chegaríamos ao mesmo impasse. Mesmo apontando para cima, como a faca só penetrou (não 
penetrou- é falso) 12 cm, sua ponta não alcançaria o ponto 3 a 50 cm, nem o ponto 2 a 24 ou 22 cm.
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Oh!, qual é então a etiologia das lesões sofridas por Bolsonaro? 

Só tem uma explicação: Sequelas da própria Laparotomia Exploratória que foi feita pelos 
cirurgiões, não para corrigir as lesões da facada, que não existiu, mas para tentar sanar um grave 
problema intestinal do Bolsonaro, que não exclui a possibilidade de um câncer no cólon. 


