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RESUMO: Este artigo explica a diferença entre o choro por necessidades e o choro por trauma, 

e como reagir perante um choro por trauma. Descreve ainda a forma como Karlton Terry 

assiste os pais para que estes estejam presentes durante o choro por trauma do seu bebé e 

como podem ajudá-lo a processar o aparente trauma através da sua libertação pelo choro. 

O choro por necessidades, tal como o nome indica, expressa necessidades: fome, fadiga, dor, 

desconforto, uma fralda suja, e assim por diante. Quando, mesmo depois de todas as 

necessidades parecerem estar satisfeitas, um bebé continua a chorar, por alguma razão 

interna, desconhecida, por vezes inexorável, isto indicia o que Dr. Emerson designa choro por 

trauma. O choro por trauma, é o modo como o bebé comunica a sua história, e como resolve e 

liberta o stress somático e psicológico que carrega. Os bebés carregam mais stress e tiveram 

uma história mais complexa do que a maior parte das pessoas concebe. 

Para atender apropriadamente ao bebé, os pais, entes queridos e terapeutas têm que escutar o 

choro por trauma. É apenas através da escuta empática do choro por trauma, por uma pessoa 

querida ou um terapeuta consciente e presente, que um bebé pode experienciar o alívio de 

contar a sua história e de ser compreendido. 
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Muitos terapeutas de bebés concordam que o choro posiciona-se próximo do ou no próprio 

topo das motivações dos pais para procurar assistência psicológica e somática. Infelizmente 

algumas terapias visam simplesmente “parar o choro”, incluindo técnicas repressivas de 

modificação do comportamento que apenas servem para soterrar o conteúdo psicológico. Os 

pais, temporariamente aliviados ou exultantes, podem celebrar tais correções a curto prazo, 

mas com estas “soluções” surge a probabilidade de impactar a psique infantil de uma forma 

adversa, com possíveis consequências somáticas. Por outro lado, a “empatia exata”1 e a escuta 

da comunicação infantil (choro), permitem que o conteúdo psicológico e somático indesejado 

seja libertado. Quando o choro por trauma é partilhado, ocorre na família uma grande 

mudança no aprofundamento da empatia. Em ultima análise, as memórias traumáticas são 

esgotadas e drenadas dos sistemas psicológico e somático. O choro cessa porque a história é 

contada. 

Os pais, em especial os pais recentes, podem facilmente sentir-se ansiosos, stressados, ou 

inadequados quando os seus bebés choram. Estão a ambientar-se aos seus novos papéis, novo 

ritmo na vida e novas prioridades. Adicionalmente, o choro dos bebés tende a ativar 

sentimentos nos pais e outros adultos, em particular os seus próprios traumas precoces não 

resolvidos. Muitas vezes os bebés choram quando não estão presentes aparentes 

necessidades imediatas. Os pais atentos, normalmente verificam a condição fisiológica do seu 

bebé para assegurar que não se trata de “choro por necessidades”2 como definido por William 

Emerson. O choro por necessidades expressa necessidades: fome, fadiga, dor, desconforto, 

uma fralda suja, e assim por diante. Frequentemente os pais já fizeram tudo o que 

conseguiram pensar para atender ao choro do bebé mas, ainda assim, por alguma razão 

interna, desconhecida, por vezes inexorável, o bebé continua a chorar. Usualmente esta 

situação constitui o que Dr. Emerson refere como “choro por trauma”2. 

O choro por trauma precisa de ser atendido de uma forma completamente diferente do choro 

por necessidades. Com o choro por necessidades, os pais deveriam satisfazer a necessidade 

que está a ser expressa. Não se trata tanto de “parar o choro” como de satisfazer necessidades 

o que, então, resulta naturalmente no cessar do choro. O choro por trauma, contudo, é o 

modo como o bebé comunica a sua história, e como ele resolve e liberta o stress somático e 
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psicológico que está a carregar. Os bebés carregam mais stress e tiveram uma história muito 

mais complexa do que a maior parte das pessoas concebe. 

Uma pessoa nunca deveria deixar sozinho um bebé que chora para expressar o seu trauma. 

Para atender apropriadamente ao bebé, os pais, entes queridos e terapeutas têm que escutar 

o choro por trauma. É apenas através da escuta empática do choro por trauma, por uma 

pessoa querida ou por um terapeuta consciente e presente, que um bebé pode experienciar o 

alívio de contar a sua história e de ser compreendido. Assim como os pacientes adultos 

experienciam alívio somático e psicológico pela escuta empática, assim também o conseguem 

os bebés. Com demasiado frequência os bebés que choram por trauma têm mamas ou 

biberons bem intencionados nas suas bocas, e por vezes os bebés que choram por trauma são 

mesmo embalados ou balançados gentilmente (ou mesmo selvaticamente) numa tentativa de 

“fazer com que o bebé pare de chorar”. Na minha opinião, isto equivale a alimentar um 

paciente que vem para uma sessão ao invés de o ouvir. Suprimir o choro do trauma equivale a 

atender a questões psicológicas ou somáticas através da sua repressão ao invés do seu 

reconhecimento, partilha, libertação e resolução. 

Então, o que pode ser feito em relação ao choro por trauma? Um terapeuta competente pode 

ajudar os pais através da modelação da escuta empática. Um primeiro exercício é escutar, com 

os pais, para determinar a qualidade expressiva do choro por trauma. Esta escuta empática é 

fácil de ensinar aos pais em alguns passos práticos.  

 

O primeiro passo é obter a permissão dos pais para permitir ao bebé chorar (contanto que 

todas as suas necessidades imediatas estejam aparentemente satisfeitas). A maior parte dos 

pais concordam prontamente com este contrato mas é importante que o terapeuta fique 

atento aos pais assim como ao bebé. A resposta parental ao choro do bebé é reveladora da 

reação e estilo de negociação dos pais, e frequentemente indica onde os próprios pais têm 

traumas não resolvidos embutidos. Quando os bebés estão a chorar por trauma numa sessão, 

eu demonstro sempre uma presença enraizada, calma, empática, sem absolutamente 

qualquer pressão sobre o bebé para que pare de chorar. Os bebés frequentemente abrem-se e 

tornam-se profundamente expressivos quando são contactados desta maneira e por vezes os 

pais tornam-se “ativados” (ansiedade visível, com tensão crescente nos seus corpos, faces a 

enrubescer ou a empalidecer). Se o nível de ansiedade parental ultrapassa a sua capacidade de 

participar na sessão eu digo-lhes para pegar ou acalmar o bebé em qualquer momento em que 

sintam uma forte necessidade de o fazer. Na maior parte das vezes, no entanto, os pais 

conseguem confiar suficientemente no processo para continuar a tentar identificar o conteúdo 

que está a ser comunicado pelo bebé. É importante para nós recordar, e recordar aos pais, que 

o choro, contacto ocular e linguagem corporal são as únicas capacidades de comunicação 

disponíveis para os bebés. 
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O segundo passo envolve o processo de trabalhar em conjunto para compreender o que está a 

ser expresso pelo bebé. Eu pergunto frequentemente aos pais questões simples tais como: 

“Ouviu este tipo de choro antes?” Inevitavelmente, a resposta é sim. “O que está o vosso bebé 

a dizer agora? Ele(a) está zangado(a), assustado(a), triste?” A maior parte dos pais consegue 

identificar uma destas emoções básicas, mas no caso de não o conseguirem é essencial chegar 

a um consenso. 

Alguns pais, devido ao seu próprio trauma não resolvido ou por outros motivos, não é capaz de 

dizer qual a emoção que está a ser comunicada. Até que esses pais possam transcender a 

reativação do seu próprio trauma, ativado pelo choro por trauma do bebé, o reconhecimento 

do trauma do bebé não pode ocorrer. Esta situação resulta numa diminuição das 

possibilidades relacionais, e cada participante torna-se isolado no seu próprio mundo de dor, 

coping, adaptação e todos os outros becos sem saída que truncam o potencial humano. Agora 

é o momento de ajudar os pais a compreender a magia da primeira infância. Os pais podem 

ficar irritados, cansados, ativados ou frustrados por causa do choro. Neste caso é importante 

despender algum tempo com os pais, mesmo enquanto o bebé está a chorar, ajudando os pais 

a compreender a emoção, a conexão humana, no choro. Fazer questões abertas, ou descrever 

o choro usando adjetivos não provocadores, pode facilitar diferentes caminhos para persuadir 

a percetividade parental. Assumindo que um terapeuta realizado, livre de transferências e 

projeções, está confiante na apreciação da desconexão parental, se o bebé expressa raiva, por 

exemplo, e os pais não conseguem compreender o conteúdo da linguagem do bebé, então o 

terapeuta poderá colocar aos pais uma série de questões convidando a realizar algumas 

associações: “O choro do vosso bebé poderia ser zanga? O choro do vosso bebé poderia ser 

ansiedade ou fúria? O choro do vosso bebé poderia estar a soar a fúria? O vosso bebé poderia 

estar irritado e furioso?” Por vezes, ao abordar a qualidade “não vista” no choro por trauma a 

partir de um angulo oblíquo, ou ao adicionar adjetivos, os pais podem ver e ouvir mais 

claramente o que estava bloqueado à sua perceção. 

Quando a confusão ou negação parental persiste, uma oportunidade de cura está a aguardar. 

Uma técnica efetiva consiste em perguntar aos pais se o bebé está a expressar uma emoção 

que, claramente, não é. Por exemplo, com um bebé que está a chorar de raiva, o terapeuta 

pode perguntar: “Bem, isso soa a tristeza para si?” Então, pelo processo de exclusão, poderá 

chegar à emoção correta. Outro meio que por vezes utilizo é pedir aos pais para fecharem os 

olhos e imaginarem que o bebé de outra pessoa está a chorar. Qual poderia ser, então, a 

qualidade do choro? Um método ainda melhor é dar aos pais um par de tampões para os 

ouvidos (pois frequentemente é a estimulação da audição que coloca os pais num estado que 

bloqueia a sua capacidade de perceção). Uma vez que os ouvidos estejam com os tampões, eu 

peço aos pais para olhar para os olhos do bebé ou para observar a expressão facial do bebé 

para descobrir qual a emoção, qual a história, e qual o aspeto da condição humana que o bebé 
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está a expressar. Frequentemente, ao reduzir a estimulação visual ou auditiva por meios como 

este, o trauma do bebé e a sua afiliada expressão catártica e libertadora podem, com maior 

exatidão, ser compreendidos (e assim permitidos) por um pai/mãe sobre-estimulado. A missão 

importante aqui é estabelecer consenso entre os pais e o terapeuta. Por vezes pais que 

parecem estar “bloqueados” estão na verdade focados num aspeto particular ou obscuro 

percebido apenas por ele, e o terapeuta pode ser esclarecido por tal observação. Então, é 

possível refinar o testemunhar do bebé, e o bebé não está apenas a ser visto e ouvido 

claramente, mas com maior profundidade. A conexão humana empática que emerge de um 

momento assim enriquece os relacionamentos e pode durar toda uma vida.  

Uma vez identificada a principal emoção, é possível explorar as complexidades e subtilezas 

visando aprofundar a empatia para um estado que eu refiro como “empatia exata”. A empatia 

exata é alcançada quando os pais e o terapeuta, juntos, podem concordar na emoção 

fundamental que está a ser expressa, assim como a natureza de outras subtilezas e detalhes: 

“Sim, este é realmente um choro muito zangado, que tem também um olhar de anseio e de 

mágoa nos olhos, e um som de exaustão que diminui de intensidade na voz quando o bebé vai 

para a próxima respiração”. Quando tal consenso é alcançado, os bebés quase sempre 

aprofundam a sua comunicação com um choro catártico e libertador do trauma. 

 

O terceiro passo envolve espelhar e responder. Espelhar neste caso, significa que os pais, em 

contínuo contacto ocular e do coração, estão presentes para ouvir o que o bebé tem para 

dizer. Quando os pais estão num estado de empatia exata, usualmente deixaram de estar 

ativados (ou “cegos”). Uma vez que tal ativação pode tomar espaço emocional que necessita 

de ser utilizado pelo bebé, este é um grande momento em potencial para o crescimento da 

família, e o bebé usualmente responde chorando ainda mais profundamente e mais alto. Na 

minha experiencia, a maior parte dos bebés sente-se verdadeiramente aliviada por ser ouvida 

a este nível (ao invés de silenciados, “confortados” ou alimentados quando necessitam de 

“falar”). Uma vez que o processo de espelhar esteja estabilizado e esteja a fluir entre o bebé e 

os pais, eu peço aos pais que digam alguma coisa se ainda não o fizeram já. Por vezes os pais 

necessitam de ajuda, mas usualmente eles surgem com excelente linguagem tal como “Oh 

meu Deus, eu ouço-te bebé.” Ou, “Eu realmente vejo que estás tão, tão triste.”. Os bebés irão 

chorar com tanta força que as suas caras tornam-se vermelhas, os seus pequenos corpos 

congelam ou movem-se espasmodicamente, os seus olhos fecham-se com força, e deixam 

passar bastante tempo entre respirações. Eu encorajo os pais a manterem-se presentes, e 

especialmente a aguardar o contacto ocular. O bebé irá eventualmente alcançar a sua próxima 

respiração, e irá inevitavelmente abrir os seus olhos exatamente onde o contacto ocular foi 

deixado. Eu acredito que isto é um tipo de programa inato pertencente à conexão mamífera 

primária, e ao seu reasseguramento, e se o contacto ocular dos pais aguarda e está disponível 

para o bebé quando este abre os seus olhos após uma sequência de choro profundo, o bebé 
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aprende que está a ser contido em “empatia exata”. Este momento é muito importante e 

reassegurador para o bebé. Entretanto, os pais estão a desenvolver uma conexão empática 

mais profunda e permanente com o bebé. 

A resposta ao bebé pode ser alcançada em seguida, e é frequentemente um passo natural 

dado intuitivamente ou automaticamente pelos pais. Os pais frequentemente choram como 

resposta natural à comunicação dos bebés. Em casos onde um ou ambos os pais estão a 

responder ao choro por trauma chorando eles próprios, existe muito mais energia emocional 

partilhada no sistema e pode ocorrer uma transformação enorme na dinâmica fundamental da 

família. Um efeito secundário notável de tal sessão é que o bebé usualmente dorme bastante 

bem nos dias seguintes a esta sessão. Quando os bebés que choram por trauma recebem 

também respostas vocais, eles tendem a ficar aliviados pois sabem que foram vistos e 

escutados mais completamente. Tipicamente os bebés não só dormem melhor, como os 

problemas alimentares tendem a desaparecer e as lutas de poder tendem a diminuir. Outras 

formas de resposta incluem linguagem, e frequentemente os pais dirão coisas tais como: “Eu 

lamento tanto, meu querido, Eu não tinha ouvido isto antes.” ou “Estou tão feliz por 

finalmente encontrar-me contigo a este nível.”. 

O meu trabalho nesta fase da sessão é observar de perto o bebé. Normalmente e muito 

frequentemente de formas espantosas, a linguagem corporal do bebé conta uma história 

ainda mais profunda que sugere conteúdos para sessões futuras. Tipicamente eu não 

transmito essa informação aos pais até encontros subsequentes após ser desenvolvido um 

maior rapport e os pais se terem tornado especialistas em empatia exata. Frequentemente a 

face do bebé e o crânio exibirão marcas de stress vermelhas e brilhantes, onde o crânio ficou 

mais preso e traumatizado durante o parto. Existe sempre trauma craniano durante partos 

vaginais porque, conforme explica Peter Ellison, “numa escala relativa, a proeza de passar a 

cabeça de um feto completamente formado através da pélvis de uma mulher é comparável a 

engolir uma bola de baseball”3. Eu prezo a frase de Ellison, que é maternalmente orientada, 

pois é o grande e frágil crânio do feto que precisa de passar através da estreita pélvis de ossos 

espessos, mas se vamos “medir” dor e trauma, seguramente, quer a mãe quer o bebé devem 

ser considerados. O crânio médio é uma polegada maior em diâmetro do que a saída pélvica 

maternal média. Ellison prossegue explicando que, “ao contrário dos outros mamíferos, 

incluindo macacos, os humanos têm de rodar as suas cabeças para passar através da pélvis”. É 

frequentemente o “caminho conjunto”2 no qual a cabeça fetal é comprimida contra o osso 

pélvico materno, sendo esse ponto na cabeça do bebé “ativado” durante o choro do trauma. 

Eu vi bebés a empurrar uma orelha ou a apontar, com um dedo ou punho, um olho ou um 

ponto na fronte, compelido por uma urgência inconsciente ou somática de identificar os 

pontos específicos dos seus traumas. Cada parto e cada bebé é diferente. Na minha 

experiência é o bebé, uma vez observado empaticamente, quem dita para onde devem ser 

direcionados os passos seguintes da terapia. 
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Aos pais experientes eu explico o que as minhas observações poderão significar relativamente 

ao trauma de nascimento quando eu vejo um bebé a indicar os seus pontos traumáticos: “veja, 

aquele pode ser um lugar onde a cabeça do vosso bebé ficou presa contra os ossos da sua 

pélvis”. Na maior parte dos casos, quando a ressonância empática é forte, as mães têm uma 

clara “perceção” do que aconteceu e são capazes de se vincular ao bebé a um nível que estava 

inacessível no período perinatal. Para além de procurar e de tirar notas sobre o trauma 

craniano associado ao nascimento (perinatal), eu estou também atento ao trauma pré-natal 

que possa ser expresso pelo bebé. Os bebés pré-natos são extremamente vulneráveis, muito 

mais que os recém-nascidos, e mesmo as grávidas relativamente saudáveis e felizes podem 

ainda ter momentos que são experienciados pelo feto como traumáticos. Dos muitos traumas 

pré-natais mapeados por Emerson, o “Efeito Umbilical”2 é muitas vezes a mais frequente 

condição expressa pelos bebés. Este termo de Emerson é utilizado para descrever os 

resultados somáticos e psicológicos do longo, complexo e por vezes perigoso relacionamento 

que o feto tem com o seu cordão umbilical. Os bebés exibirão choro por trauma com esta, e 

outras, dinâmicas pré-natais de formas semelhantes às descritas acima. 

Numerosas substâncias, incluindo neuropeptídeos, são libertados para o sistema fetal durante 

a gravidez. Candace Pert crê que “… os recetores das nossas células chegam mesmo a vibrar 

em resposta à aproximação de peptídeos extracorporais, um fenómeno que é análogo às 

cordas de um violino em descanso a responder quando outras cordas de violino são tocadas. 

Chamamos a isto ressonância emocional, e é um facto científico que nós podemos sentir o que 

outros sentem”4. Eu imaginaria que a transmissão direta de peptídeos, umbilicalmente assim 

como através do líquido amniótico, tem um efeito profundo sobre o feto. Jeno Raffai explica 

que, “Sallenbach (1993) descreve um resultado de uma investigação sobre a vinculação intra-

uterina, referindo que entre as sensações da criança estão as experiências da mãe da criança. 

Isso é importante para o calcanhar de Aquiles do desenvolvimento da criança; a criança intra-

uterina é capaz de diferenciar as suas experiências daquelas da sua mãe? Se não conseguir, as 

experiencias da sua mãe são dominantes e ele não consegue se dissolver de um self que 

representa o corpo da mãe…”5. Ao sugerir mecanismos celulares que inibem o crescimento 

pessoal e a proliferação, Pert descobriu que, “… os níveis de fator de libertação de 

corticotrofina (CRF) aumentam em bebés e crianças altamente stressados, dessensibilizando 

os seus recetores e diminuindo-os em tamanho e em número. Estas mudanças acontecem 

quando os recetores são inundados com uma droga, quer seja uma droga que o corpo produz 

naturalmente ou uma droga comprada na farmácia. A memória do trauma é guardada por 

estas e outras mudanças ao nível do recetor neuropeptídeo, sendo que algumas mudanças 

ocorrem profundamente no interior da célula, nas próprias raízes do recetor. E isto acontece 

ao longo do corpo.” Na minha opinião são precisamente estas memórias de trauma que são 

libertadas e resolvidas durante o testemunho empático do choro por trauma, quando as 
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células do bebé ficam energizadas, ao longo do corpo, no cadinho estruturado da empatia 

acurada. 

Conforme declara Peter Nathanielsz, “O ambiente no qual nós crescemos no útero tem um 

efeito maior sobre a nossa capacidade de alcançar o nosso pleno potencial, do que os nossos 

genes”6. Nathanielsz explica também que, “quando o fornecimento de oxigénio para o cérebro 

fetal cai abaixo do nível requerido, os fetos cessam o suprimento sanguíneo para órgãos 

menos importantes. A redistribuição do sangue para o cérebro e coração às expensas do 

fígado, intestinos, e outros órgãos fetais é uma escolha inteligente a curto prazo. Contudo, 

quando a compensação continua por um período prolongado, o crescimento dos órgãos 

privados retarda, como consequência do corte do seu abastecimento sanguíneo”. Nathanielsz 

considera especificamente, e apenas, o fornecimento inadequado de oxigénio, na sua relação 

com o desenvolvimento físico e dos órgãos. Podemos facilmente imaginar que outros stresses 

umbilicais, tais como dietas inadequadas ou períodos de ansiedade maternal, terão um 

impacto marcado sobre a “pré-psicologia”* assim como sobre o corpo do bebé. 

Em centenas de sessões com bebés, Emerson e eu descobrimos que o efeito umbilical é um 

sofrimento comum para os fetos, e que é claramente expresso por certas declarações 

somáticas na linguagem corporal do bebé. Especificamente, movimentos corporais que 

parecem estar organizados umbilicalmente, são um apelo para trauma fetal somatizado a ser 

atendido. O sistema afetado inclui a área umbilical do bebé, juntamente com o ligamento 

falciforme, o diafragma, e o pericárdio (que estão todos conectados). Os músculos psoas são 

frequentemente incorporados nos movimentos que acompanham o efeito umbilical. 

Movimentos espasmódicos, contrações e rigidez nas pernas e braços são também 

frequentemente envolvidos e demonstram claros padrões somáticos que são organizados 

umbilicalmente. Os sintomas do efeito umbilical manifestam-se como padrões de tonicidade 

nos sistemas nervoso e muscular. Relações hipertónicas e hipotónicas expressam-se como 

respostas involuntárias ou inconscientes de alarme e arqueio das costas. O trauma pré-natal e 

o efeito umbilical são indicados por estes movimentos.  

O tratamento de bebés com traumas somatizados pre-natais e peri-natais é bastante bem 

sucedido, afetando positivamente os relevantes impactos psicológicos, padrões de 

comportamento, padrões somáticos e desenvolvimento da personalidade. Emerson 

desenvolveu muitas técnicas de tratamento para trabalhar com trauma pré e péri-natal em 

bebés, e eu estou também a continuar, na minha própria prática, a pesquisar e a explorar 

técnicas que irei talvez discutir em documentos futuros. 

 

Por fim, a respeito do choro, eu explico aos pais que a escuta empática nem sempre pode ser 

feita. Se os próprios pais estão sob stress ou cansados não deverão tentá-la. A libertação do 

tipo catártico do choro tende a tomar um ritmo e cronometragem que lhe são próprios, e 
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poderá não terminar quando um pai fatigado quer retirar-se. Quando um bebé está 

verdadeiramente a chorar por trauma é melhor não cortar a sua expressividade natural. O 

bebé irá parar e descansar, ou voltar aos estados normais quando tiver terminado de 

“explicar”. Se um bebé atinge o estado de chorar no qual não pode parar e descansar após 

alguns minutos, ou se ele não parece mais estar a libertar ou expressar, então deverá ser 

confortado e encorajado a descansar. Um bom terapeuta, juntamente com os pais, 

usualmente pode atender com facilidade quando o choro por trauma (expressivo e libertador) 

se torna num choro por necessidade (necessidade de ser confortado). 

 

* Experiência humana resultante de impactos que afetam as células fetais, incluindo células 

estaminais, que resultam em modelos predisposicionais sobre os quais são formadas as 

tendências psicológicas individuais. 

 

Tradução de Margarida Santos - ConVidaNascer, Janeiro de 2013  

 

Referências: 

1. Karlton Terry "Accurate Empathy" Baby treatment vocabulary 

2."Needs Crying", "Trauma Crying", "Conjunct Pathway", "Umbilical Affect"  
Dr. William Emerson, Ph.D., Baby therapy language, Emerson Training Seminars; 4940 Bodega Ave, 
Petaluma, CA 949523. 

3. Peter T. Ellison, "On Fertile Ground", Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, 
England 2001 

4. Candace B. Pert, Ph.D. "Molecules of Emotion", Scribber, NY, NY 1997 

5. Jeno Raffai, "Mother-Child Bonding-Analysis in the Prenatal Realm, Int. J. Prenatal and Perinatal 
Psychology and Medicine Vol. 9 (1997), Dr. Phil. Jeno Raffai, orszagos Pszichiatrai es Neurologiai 
Intezet, Huvosvolgyi ut 116, H-1022 Budapest. 

6. Peter W. Nathanielsz, MD, Ph.D., "Life in the Womb, Origins of Health and Illness" Promethean Press, 
Ithaca, NY 1999 

 


