
These Que Sustenta Para Obter O Gr o de
Doutor Em Medicina Pela Faculdade Da Bahia

(Classic Reprint)
Ladda ner boken PDF

Socrates D Bittencourt
These Que Sustenta Para Obter O Gr o de Doutor Em Medicina Pela Faculdade Da Bahia (Classic Reprint)

Socrates D Bittencourt boken PDF

 

Excerpt from These Que Sustenta para Obter o Gráo de Doutor em
Medicina pela Faculdade da Bahia

Quando a gangrena. É humid os pontos mortificados se engros sam e
amollecem; tomando o aspecto de esponja, ha desagregação da

epiderme, seguida de perto pela putrefacção, que é logo annun oieda
pela exalação de gazes de naturezas diversas, e que teem a fu nesta
propriedade de accelerar'a marcha do mal. Com effeito uma vez
desenvolvidos nas partes mortificadas, elles si insinuam pouco a

pouco no tecido cellular das partes ainda vivas, e depois si irradiam
em grandes distancias, seguindo naturalmente otrajecto dos vasos e
dos nervos, como pensava Thomson São elles'além disto, que se es
palham na athmosphera com outras emanações que acarretam com

'sigo, e dão o cheiro infecto caracteristico da gangrena.
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