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1- Caso Problema: Enfarte cerebral de etiologia e orientação terapêutica 
incertas 
Paulo Coelho, Andreia Godinho, Bruno Gomes, João Raposo, Motasem 
Shamasna, Carla C. Nunes, Grilo Gonçalves, Serviço de Neurologia, Centro 
Hospitalar de Coimbra 
 
Introdução: Existem vários factores de risco conhecidos para doença cérebro-
vascular, responsáveis pela maior parte dos AVCs na prática clínica. Contudo, 
e sobretudo nos doentes jovens, os AVCs podem ser causados por patologias 
raras, podendo mesmo alguns casos permanecer sem etiologia definida após 
investigação adequada. 
Caso clínico: Doente do sexo feminino, com 25 anos, que recorreu à urgência 
com quadro súbito (em contexto de stress emocional) de cefaleia hemicraniana 
direita associada a hemiparésia esquerda (com 12h de evolução). 
Antecedentes de HTA borderline e contracepção oral. História familiar de AVC 
em idade jovem (pai faleceu por AVC aos 50 anos). Objectivamente 
apresentava limitação na levoversão, hemiplegia esquerda flácida com parésia 
facial central, associada a hiporreflexia miotática e Babinski ipsislateral. Dos 
exames complementares salienta-se no controlo analítico geral uma 
hipercolesterolemia e discreto aumento do APTT (41/30s). A TC crânio-
encefálica com angiografia mostrava um enfarte cerebral agudo envolvendo o 
corpo estriado, cápsula interna, ínsula e coroa radiada direitos. Apresentava 
associadamente um enfarte a nível da transição temporo-parietal direita 
(território transicional). As artérias carótidas internas apresentavam calibre fino, 
sobretudo no trajecto endocraniano e à direita. A RM crânio-encefálica com 
angiografia evidenciava as lesões já referidas, bem como as alterações do 
calibre carotídeo (principalmente à direita). O triplex carotídeo-vertebral não 
mostrava alterações. O estudo da trombofilia mostrava discreta diminuição de 
Proteína S livre com estudo molecular da trombofilia negativo. O estudo das 
hemoglobinas, auto-imunidade, síndrome antifosfolipídico, HIV, HCV, HBV, 
Sífilis e Borrelia foram igualmente negativos. O estudo do LCR não mostrou 
alterações citoquímicas, imunológicas, serológicas ou microbiológicas. Os 
Teste genéticos para CADASILe Doença de Fabry foram negativos e o estudo 
bioquímico da cadeia respiratória mitocondrial (incompleto) também foi 
negativo. O ECG e o Holter não mostraram alterações e o ecocardiograma 
transesofágico era normal. A angiografia de subtração digital cerebral mostrou 
vasculopatia não específica importante, que envolvia vasos de calibre diferente 
(sobretudo os distais) da circulação anterior direita a nível arterial, associada a 
alterações do padrão venoso pouco típicas de vasculite. A doente iniciou 
reabilitação, prevenção secundária com Warfarina e Rosuvastatina. Iniciou 
também vigilância psiquiátrica e foi medicada com sertralina por depressão 



reactiva. Aos 3 meses apresentava melhoria do défice motor e não se 
registaram novos eventos vasculares. 
Conclusões: O caso descrito apresenta dificuldades diagnósticas 
(relativamente à vasculopatia e ao mecanismo fisiopatológico que 
desencadeou o evento), que condicionam também dificuldades quanto à 
conduta terapêutica correcta, parecendo-nos merecedor de ser colocado à 
discussão da comunidade científica. 
 
2- O desafio diagnóstico de lesões cerebrais bilaterais com restrição de 
difusão em ressonância magnética.  
João Rocha, João Pinho, João Fernandes, João Pereira, Ricardo Maré, Carla 
Ferreira, Jaime Rocha* João Ramalho Fontes. Unidade de AVC do Serviço de 
Neurologia e *Serviço de Neurorradiologia do Hospital de Braga 

  
Introdução 
A Doença Vascular Cerebral pode assumir várias apresentações que tornam o 
diagnóstico ambíguo. A este propósito apresenta-se o seguinte caso clínico. 
Caso Clínico 
Homem de 57 anos, antecedentes de HTA, diabetes, bypass coronário. Na 
manhã do dia 06/09 fez apenas metade da barba, apresentava discurso 
repetitivo e desadequado, entrava e saía de casa, perguntava pela esposa que 
se encontrava ao lado. Observado noutro hospital, realizou TAC - 
hipodensidade fronto-parietal com extensão peritrigonal esquerda. Transferido 
para o hospital da área de residência tendo apresentado degradação 
progressiva do estado de consciência e pico febril (38ºC). Enviado dois dias 
depois ao SU de Neurologia. Estava apirético, alternando períodos de agitação 
e discurso incompreensível com sonolência, não cumpria ordens, tinha uma 
hemianópsia homónima direita. A RM apresentava lesões cortico-subcorticais, 
delineando o córtex em algumas regiões, bilaterais, (temporal e parietal e 
insular quase simétricas), com restrição de difusão. Líquor normal e EEG com 
encefalopatia moderada e disfunção regional multifocal de predomínio frontal 
esquerdo. Internado com aciclovir e anti-agregação plaquetária, apresentou 
flutuações do estado de consciência, alterações do comportamento e catatonia, 
dessaturação e taquicardia reflexa. Considerando a hipótese de encefalite 
mediada imunologicamente realizou dois ciclos de metiprednisolona com 
melhoria clínica transitória. 
O ecocardiograma transtorácico revelou acinésia postero-inferior. 
Ecocardiograma transesofágico, Holter e angioRM dos troncos supra-aórticos 
sem outros dados informativos. Investigação paraneoplásica, infecciosa e 
inflamatória negativa. RM de controlo com transformação hemorrágica das 
lesões.   
Discussão 
No decorrer da investigação foram considerados dois grupos etiológicos: 
vascular e inflamatório. A favor do primeiro: factores de risco cerebrovascular, 
instalação aguda, restrição na difusão das lesões e posterior transformação 
hemorrágica, alterações cardíacas e ausência de alterações do líquor. A favor 
do segundo: manifestações psiquiátricas proeminentes, flutuação do estado 
neurológico, catatonia, topografia simétrica das lesões cerebrais e melhoria 
com corticoterapia.  



Caso se tratem de lesões de natureza vascular permanece a dúvida quanto à 
sua etiologia: hipoperfusão? Embolia? (que fonte?) 

 
 
3 -Caso Clínico: AVC num adulto jovem com FA e miocardiopatia dilatada 
Luís Isidoro, Gustavo Santo - Serviço de Neurologia dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra e Serviço de Neurologia do Hospital de São Teotónio 

  
Introdução: 
A FA (fibrilhação auricular) é uma arritmia comum e importante factor de risco 
cerebrovascular.  
A miocardiopatia dilatada ocorre mais frequentemente na terceira e quarta 
décadas de vida. Na maioria dos casos é idiopática, podendo também 
apresentar carácter familiar ou ser resultado de lesão infecciosa, metabólica ou 
tóxica. 
 A FA é a arritmia mais frequentemente associada à miocardiopatia dilatada. 
Caso clínico: 
Homem de 32 anos, com consumo etílico moderado. Na semana anterior ao 
internamento inicia diarreia e vómitos, em contexto de abuso alimentar. Por 
persistência do mal-estar e aparecimento de parestesias do hemicorpo 
esquerdo e desequilíbrio, recorre novamente ao hospital. Ao exame objectivo: 
disártrico, parésia III par direito, hemianópsia homónima conjugada e 
hemiparésia esquerda grau 4.  
O ECG revelou taquiarritmia compatível com FA. 
 A TC-CE evidenciou um enfarte temporo-occipital direito, com extensão ao 
tálamo homolateral. 
No estudo carotídeo-vertebral por eco-doppler não foram detectadas estenoses 
de significado hemodinâmico.  
Ecocardiograma transesofágico (ETE): AE (aurícula esquerda) e AAE 
(apêndice auricular esquerdo) com autocontraste marcado, AE dilatada e 
função sistólica global diminuída. 
Por manter FA com resposta ventricular (RV) 80 -150 bpm, iniciou 
anticoagulação com Varfarina. 
No 5º dia de internamento, desenvolve quadro súbito de agitação 
acompanhado de taquiarritmia, polipneia, afasia global, desvio oculocefálico 
esquerdo e hemiplegia direita. A TC-CE urgente demonstrou a presença de um 
trombo nos segmentos M1 e M2 da ACM esquerda. Apesar da instabilidade 
hemodinâmica e respiratória optou-se por realizar fibrinólise 40 minutos após o 
início dos sintomas, com recuperação progressiva dos défices. Posteriormente, 
o quadro de edema agudo do pulmão evoluiu para insuficiência respiratória 
grave, com necessidade de suporte ventilatório e inotrópico. Na manhã 
seguinte, desenvolve uma fibrilhação ventricular, que reverteu após 
cardioversão eléctrica. Dada a instabilidade eléctrica e o compromisso 
cardíaco, foi transferido para a Unidade de Tratamento da Insuficiência 
Cardíaca Avançada (UTICA) até estabilização da situação. Não ocorreu 
agravamento neurológico, encontrando-se à data da última observação 
consciente, orientado e cooperante, com hemiparésia esquerda grau 4. 
 
Conclusões:  



Pretende-se ilustrar um caso clínico de elevada complexidade, no qual a 
decisão de optar pela terapêutica fibrinolítica pode, à luz dos actuais critérios, 
ser objecto de discussão.  
 
4-Foramen ovale em doente com múltiplos factores de risco vascular. 
Paula Pires¹ ², Rui André², Maria Carmo Macário², ¹ Hospital Santo Espírito de 
Angra do Heroísmo, ² Hospitais da Universidade de Coimbra 

  
Introdução: O foramen ovale é um canal inter-atrial que normalmente encerra depois 
do nascimento porque a pressão no átrio esquerdo é maior que no direito. No 
entanto, estima-se que, em cerca de um terço da população o canal mantem-se 
aberto e verifica-se shunt atrial direito-esquerdo. Comunicações inter-atriais não 
diagnosticadas podem ser a causa de acidentes vasculares cerebrais criptogénicos.  
Caso Clínico: Doente do sexo feminino, 46 anos, diabética tipo II, hipertensa, obesa, 
com dislipidémia, recorre ao serviço de urgência com quadro de cefaleias occipitais, 
vômitos e vertigem. Ao exame apresentava: disartria, nistagmus multidireccional, 
dismetria e assinergia à esquerda, marcha de base alargada com inclinação para a 
esquerda. Neuroimagiologicamente, na TAC-CE,  pequena lesão hipodensa do 
hemisfério cerebeloso esquerdo. Vinte e quatro horas depois, apresentava ao 
exame: hemianópsia homónima esquerda, hemiparésia esquerda grau 3, 
hiporreflexia osteotendinosa esquerda, CP em extensão à esquerda e 
hemihipostesia álgica, para além das alterações da coordenação já referidas. 
Neuroimagiologicamente, apresentava, de novo, na TAC-CE: hipodensidades 
cortico-subcortical temporal interna, occipital e tálamo-capsular posterior direitas e 
lesão hipodensa hipotalâmica anterior direita. O eco-cardiograma trans-esofágico 
mostrou comunicação inter-auricular com shunt direito-esquerdo de alto débito.  
Restante investigação analitica, eco-doppler carotídeo vertebral e angio-TAC cervical 
sem alterações. Iniciou terapêutica com varfarina e aguarda avaliação pré-cirúgica. 
Conclusões: O caso clínico reporta-se a uma doente com vários factores de risco 
vascular clássicos que, durante o período de internamento, apresenta quadro 
compatível com várias lesões de natureza embólica em diferentes estadios de 
evolução.  
Chamamos também a atenção para uma entidade que apesar de ser referida na 
literatura como presente num terço da população, não é frequente documentar um 
caso na prática clínica. 
 
 
5 - JAK2(V617F) – uma mutação com (des)conhecido potencial 
trombótico: a propósito de dois casos clínicos  
Ana Cláudia Ribeiro, Catarina Santos, Ana Morgadinho, J. Grilo Gonçalves. 
Serviço de Neurologia Centro Hospitalar de Coimbra 
 
Introdução: A descoberta da mutação JAK2(V617F) contribuiu para melhorar o 
diagnóstico, a classificação e a terapêutica dos distúrbios mieloproliferativos. A 
mutação adquirida ocorre no exão 14 do gene JAK2 com alteração do 
aminoácido Valina para Fenilalanina na posição 617 sendo a sua frequência 
cerca de 95%, em doentes com Policitemia Vera e superior a 50% nos casos 
de Trombocitose Essencial e Mielofibrose Idiopática.  
 
Casos clínicos:  



Caso 1: Doente do sexo feminino, de 57 anos de idade, com antecedentes de 
etilismo, hemorragia cerebral intraparenquimatosa e digestiva minor, recorre ao 
SU por défice de linguagem súbito apresentando ao exame neurológico uma 
afasia de condução sem outras alterações associadas. Do estudo realizado 
salienta-se uma trombocitose com 880.000 plaquetas e uma hipodensidade na 
Tc ce compatível com o défice apresentado. 
 Caso 2: Doente do sexo feminino, de 39 anos de idade, com antecedentes de 
carcinoma papilar da tiróide e trombose venosa cerebral, sob terapêutica 
anticoagulante com valor de INR terapêutico, recorre ao SU por cefaleias, 
fotofobia e náusas com cerca de um mês de evolução. Ao exame neurológico 
apresentava uma estase papilar bilateral sem outras alterações. Do estudo 
realizado destaca-se uma trombocitose com 1.141.000 plaquetas e imagem em 
RM CE compatível com trombose dos seios longitudinal superior e transverso.  
Em ambos os casos descritos o diagnóstico final foi de trombocitose essencial 
e a pesquisa da mutação JAK2 foi positiva 
Conclusão:. A pesquisa da mutação JAK2 em casos que se apresentem como 
evento trombótico sem distúrbio mieloproliferativo claro é controversa mas 
pode ser justificada na ausência de explicação etiológica. Este trabalho 
pretende demonstrar a pertinência desta avaliação na presença de 
trombocitose de causa desconhecida ou de eventuais complicações 
trombóticas não esclarecidas bem como na potencial identificação de uma 
doença hematopoiética clonal. 
 
 
6 - AVC na gravidez e no puerpério 
Paula Pires¹ ², Fernando Silva², Rui André², Maria Carmo Macário², Cristina 
Machado². ¹ Hospital Santo Espírito de Angra do Heroísmo. ² Hospitais da 
Universidade de Coimbra 

  
Introdução: A gravidez e o puerpério são considerados períodos de maior risco para 
o acidente vascular cerebral (AVC) em mulheres jovens. Na ausência de outros 
factores de risco vascular, são os factores de risco inerentes à própria gestação os 
responsáveis. 
Caso Clínico: Primeiro caso: Grávida de 32 semanas, 36 anos de idade, sem 
antecedentes pessoais relevantes, gravidez vigiada, recorre ao serviço de urgência 
por ter apresentado dois episódios de afasia e falta de força do membro superior 
direito. Exame neurológico sem alterações. Normotensa. Auscultação cardíaca e 
carotídea sem alterações. Investigação analitica, neuroimagiológica e cardíaca 
negativa. Teve alta medicada com ácido acetilsalicilico 100mg id até às 35 semanas 
e enoxaparina 77mg id subcutânea (sc). 
Segundo caso. Puérpera, 4 dias pós parto, 34 anos de idade, gravidez vigiada no 
último trimestre, sem referência a hipertensão arterial durante a gravidez, parto 
eutócico, recorre ao serviço de urgência por quadro de diminuição da força muscular 
do membro superior direito e parestesias do hemicorpo direito com 3 horas de 
evolução. Ao exame: hemianópsia homónima direita, hemiparésia atáxica direita, 
hemi-hipostesia álgica direita, normotensa, auscultação cardíaca e carotídea sem 
alterações. Realizou TC-cranioencefálica (TC-CE): sem alterações. ECG: normal. 
Analiticamente: anemia normocítica, normocrómica (Hgb=7.9g/dl). Foi corrigido a 
anemia e posteriormente medicada com 300mg de ácido acetilsalicilico e 60mg de 



enoxaparina sc. A RM-CE confirmou AVC isquémico do território vertebro-basilar. 
Medicada para ambulatório com aspirina 100mg id. 
Conclusão: O AVC é uma entidade rara durante a gravidez e puerpério mas, quando 
acontece, pode ter graves consequências para mãe e filho. Requer-se pois um 
diagnóstico imediato para que se possa actuar rapidamente e com isso reduzir a 
mortalidade materna e fetal e as sequelas associadas ao AVC. Estes dois casos 
clínicos, felizmente com evolução favorável, pretendem promover a discussão sobre 
os factores etiológicos e opções terapêuticas. 
 
 
7 - Variabilidade clínica e genética intrafamiliar no CADASIL 
Filipa Sousa, Susana Ferreira*, João Rocha, Margarida Rodrigues, Ricardo 
Maré, Carla Ferreira, João Ramalho Fontes. Serviço de Neurologia, Hospital de 
Braga e *Serviço de Genética Humana, Hospital de São João, Porto 

  
Introdução 
CADASIL consiste numa microangiopatia hereditária de transmissão 
autossómica dominante, resultante da mutação do gene NOTCH 3 do 
cromossoma 19, que predispõe habitualmente a ocorrência de enfartes 
subcorticais recorrentes, défice cognitivo progressivo e demência, enxaqueca 
com aura e alterações do humor. Pode-se associar mais raramente a outra 
sintomatologia e a sua variabilidade tanto ocorre entre famílias como dentro da 
mesma. 
Caso clínico 
Homem, 50 anos, hipertenso e com história de enfarte cerebral aos 44, 
internado por hemorragia dos gânglios da base com inundação intraventricular 
direita, mantendo acompanhamento na consulta de neurologia. Por episódio 
transitório de diplopia aos 31 anos, pede observação da sua filha. Apenas com 
antecedentes de Enxaqueca e sem alterações na RM cerebral, mantem 
vigilância. Após um dos seus irmãos ser observado no Serviço de Urgência por 
recorrência de enfarte cerebral e, apesar dos antecedentes de hipertensão e 
diabetes mellitus explicarem os múltiplos enfartes lacunares que a TAC 
evidenciava, dada a história familiar de eventos vasculares em jovens (o pai 
aos 40 anos e dois irmãos) pede-se teste genético para CADASIL. Verifica-se 
então a mesma mutação nos dois (exon 11 R587C) mas não na filha, cuja 
alteração se localiza no exon 11 T577A. Posteriormente é investigada outra 
irmã com história de enfarte do tronco aos 51 anos, que exibe igualmente 
mutação do exon 11 R587C. 
Discussão 
Realça-se aqui a dificuldade na detecção de CADASIL, dada a presença de 
comorbilidades a que a mesma clínica pode estar associada, acabando por 
encobrir o diagnóstico. Mas uma colheita detalhada da história familiar que 
revele a existência de eventos vasculares em idades jovens deve sempre 
despertar a nossa atenção. É também curioso o facto de um dos elementos 
apresentar uma diferente alteração genética, desconhecendo-se ainda se 
poderá ser uma nova mutação ou apenas um polimorfismo. Actualmente, o 
seguimento com controlo apertado dos factores de risco cerebrovasculares e a 
expectativa de um tratamento futuro é tudo que se pode oferecer a estes 
doentes. 
 



 
8 - Neuropatia óptica isquémica posterior em doente com Síndrome 
CREST.  
Rui Marques, Paulo Coelho, André Leitão, Ana Morgadinho, Grilo Gonçalves. 
Serviço de Neurologia, Centro Hospitalar de Coimbra  

  
Introdução: A relação entre doença cérebro-vascular e CREST (Calcinose, 
fenómeno Raynaud, disfunção Esofágica, eSclerodactilia e Telangectasia) não 
está bem definida na literatura científica actual. Contudo alguns artigos referem 
a associação deste síndrome com alterações neuropatológicas típicas de 
fenómenos vasculíticos ou de mineralização das artérias de pequeno calibre 
cerebral. 
Caso Clínico: Doente do sexo feminino, com 40 anos e quadro súbito de 
hipostesia na hemiface esquerda, seguida dois dias depois por diminuição 
súbita da acuidade visual do olho esquerdo. Como antecedentes referia o 
diagnóstico de síndrome CREST (diagnóstico realizado há cerca de 1 ano) com 
evidência de fenómenos vasculíticos francos na capilaroscopia cutânea; 
cefaleias compatíveis com o diagnóstico de enxaqueca; e ocorrência frequente 
e fácil de hematomas (por traumatismos minor e uso de AINEs) e hemorragias 
graves (durante procedimentos cirúrgicos) sem alterações evidentes no estudo 
de tendência hemorrágica, que motivou também o estudo de factores de risco 
pró-trombóticos do qual se realça ANA positivos numa única colheita e 
Síndrome Antifosfolipídico negativo. A doente referia ainda dois abortos 
espontâneos, um deles associado a hemorragia grave. Encontrava-se 
medicada em ambulatório com Prednisolona 20mg 1id e pantoprazole 40mg 
1id e tinha interrompido tratamento com azatioprina 50mg 1id um mês antes do 
evento. Tinha antecedentes familiares de aborto espontâneo (irmã). Ao exame 
objectivo apresentava acuidade visual do olho esquerdo 2/10, com défice 
pupilar aferente, sem alterações na fundoscopia; reflexo córneo diminuído à 
esquerda; hipostesia álgica da hemiface esquerda; hemiparésia esquerda 4+ 
BMRC; hemihipostesia esquerda álgica, posicional e vibratória; Babinski à 
esquerda. O controlo analítico mostrou apenas hipercolesterolemia, com VS 
normal. A TC encefálica não evidenciou lesões agudas, mostrando persistência 
do cavum do septo pelúcido e quisto neuro-epitelial da fissura coroideia direita. 
A RM encefálica além das alterações evidenciáveis na TC mostrou lesão 
inespecífica no centro semioval direito, associada a lesões punctiformes, de 
menores dimensões, mas características de sinal semelhantes, na substância 
branca subcortical hemisférica bilateral. A RM das órbitas não evidenciou 
lesões. Realizou angiografia fluoresceínica que excluiu patologia isquémica 
aguda anterior. A Tomografia de coerência óptica de varrimento era normal e 
os potenciais evocados visuais encontravam-se alterados no olho esquerdo. O 
diagnóstico definitivo foi neuropatia óptica isquémica posterior. Observada um 
mês depois mantinha o mesmo quadro neurológico. 
Conclusões: Este quadro é o primeiro que vimos descrito na literatura 
associado ao CREST. Sabemos que este síndrome pode estar associada a 
vasculite sistémica e a vasculite primária do SNC (como descrito na literatura). 
Será que esta entidade oftalmológica é a primeira manifestação duma vasculite 
do SNC? 
 
 



9 - Hematoma Subdural Espontâneo Durante Exercício Isométrico  
Ana Patrícia Antunes, Ruth Geraldes, Unidade de AVC. Serviço de Neurologia, 
Hospital de Santa Maria 
 
Introdução:  
O hematoma subdural agudo (HSD) é frequentemente causado por 
traumatismo crânio-encefálico (TCE), podendo, ocasionalmente, resultar de 
ruptura arterial de uma malformação vascular. Hematoma subdural 
espontâneo, sem história de traumatismo ou malformação vascular, é raro.     
Caso clínico: 
Homem de 23 anos, sem doenças conhecidas, inicia cefaleia de agravamento 
progressivo, acompanhada de vómitos e fotofobia, quando estava a fazer 
exercício de levantamento de pesos. Manteve cefaleia diária com necessidade 
de analgesia durante uma semana, altura em que recorreu ao Serviço de 
Urgência. Sem alterações no exame neurológico. A TC-CE mostrou HSD com 
lateralização esquerda na tenda cerebelo, com extensão parafalcial posterior e 
região frontal. Sem história de TCE, cefaleia ortostática, diátese hemorrágica 
ou consumo de substâncias ilícitas. Analiticamente sem alteração da 
hemostase. A RM-CE confirmou a colecção hemática subdural de 
características subagudas, sem outras lesões parenquimatosas, sem reforço 
meníngeo após contraste. A Angio-RM e angiografia cerebral de 6 vasos não 
identificaram qualquer alteração vascular nos tempos arteriais ou venosos. 
Discussão: 
Descreve-se um caso raro de hematoma subdural, por ser espontâneo e 
ocorrer num indivíduo jovem previamente saudável. Na investigação etiológica 
realizada excluíram-se causas vasculares (MAV, aneurismas e fístula arterio-
venosa dural), lesões parenquimatosas e meníngeas (neoplasia primária ou 
metástases do SNC), alteração da hemostase, abuso de substâncias ilícitas 
(esteróides anabolizantes e cocaína) e hipotensão intracraniana. 

  
 
10 – Dois tempos de hematoma intracerebral 
Ana Patricia Antunes, Hospital de Santa Maria 
 

 

 

 

 

 

 
 


