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Prezados leitores,

Nesta edição da Revista do Criador 
PremieRpet®, a Medicina Veterinária na Prática traz o 
artigo “Evidências científicas sobre a coprofagia 
em cães” escrito pela MV. MSc. Andressa Rodrigues 
do Amaral e pelo Prof. Dr. Marcio Antonio Brunetto, 
que aborda todos os cuidados com a coprofagia, 
nome atribuído ao comportamento de ingestão de 
fezes.

A nova seção Raças traz uma matéria sobre o 
Maine Coon, um felino que se comporta muito bem 
com crianças, outros gatos e até mesmo com cães.

A PremieRpet® News salienta os pontos 
principais dos nossos cookies e a tecnologia 
presente em nossa fábrica, promovendo a excelência 
desde o processo produtivo. 

Na Entrevista, Paula Marques de Souza fala 
sobre o campeão Jerry e como trabalha para ser 
uma criadora diferenciada de Maine Coons no canil 
Manda Chuva.

Desejamos a todos uma ótima leitura!
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Coprofagia é o nome atribuído 
ao comportamento de ingestão de 
fezes pelos cães e pode ser 
classificado em três categorias: 
autocoprofagia, atribuída àqueles que 
ingerem as próprias fezes; 
alocoprofagia, atribuída àqueles que 
consomem as fezes de outros 
animais; e cecotrofia, realizada apenas 
pelos roedores e lagomorfos que 
necessitam reaproveitar o conteúdo 
das fezes fermentadas pelo ceco para 
suprirem necessidades de vitaminas 
do complexo B e de alguns 
aminoácidos1,2.

Os cães, ao contrário dos 
roedores e lagomorfos, não possuem 
ceco funcional e não dependem do 
conteúdo microbiano ou de seus 
produtos para suprirem as suas 
necessidades. De forma majoritária, 
eles dependem dos nutrientes 
advindos da dieta, com algumas 
exceções3.

A vitamina B1 (tiamina) é 
produzida pela microbiota intestinal, 
embora em quantidades insuficientes 
para suprir as necessidades 
fisiológicas3. Read e Harrington4, ao 
induzirem de forma experimental a 

hipotiaminemia em cães da raça 
Beagle, observaram, entre outras 
alterações, que os cães manifestaram 
coprofagia. Os autores argumentaram 
que o comportamento coprofágico 
poderia ser justificado pela tentativa 
de suprir a deficiência induzida através 
da ingestão das fezes. 

As deficiências nutricionais são 
frequentemente associadas a essa 
problemática, entretanto, a deficiência 
de vitamina B1 é a única com evidência 
científica que, até o momento, 
associou-se à ingestão de fezes.

O desenvolvimento da indústria 
de pet food pautou-se, ao longo dos 

anos, na comercialização de alimentos 
completos e balanceados, de acordo 
com as recomendações de inclusão 
de macro e micronutrientes 
essenciais descritos por órgãos 
representativos da área, como NRC, 
AAFCO e FEDIAF5,6,7,8.

Em virtude disso, as 
possibilidades de ocorrência de 
deficiência nutricional em animais que 
consomem as dietas industrializadas 
são, no contexto atual, muito remotas 
e pouco prováveis, remanescendo 
riscos maiores para aqueles que 
consomem dietas caseiras 
desbalanceadas ou, em casos raros, 
aqueles que fazem ingestão de 
alimentos com fatores 

antinutricionais, como peixes crus, 
que possuem tiaminase9.

Algumas condições clínicas 
comuns em cães que apresentam a 
polifagia como sinal clínico podem 
favorecer a ocorrência de coprofagia, 
como, por exemplo, insuficiência 
pancreática exócrina (IPE)10,11, 
diabetes mellitus12 e 
hiperadrenocorticismo13.

No caso da IPE, a deficiência de 
enzimas digestivas compromete a 
absorção de macro e micronutrientes, 
além de prejudicar a obtenção de 
energia, o que leva o animal a 
apresentar desnutrição e, 
consequentemente, comportamento 

 “Coprofagia é o 
nome atribuído ao 
comportamento 
de ingestão de 
fezes pelos cães."
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alimentar depravado. A sensação 
fisiológica de fome e desnutrição 
associada à presença de alimentos 
nas fezes justifica a ocorrência de 
coprofagia.

Afora as possibilidades de 
deficiências nutricionais e afecções 
metabólicas propriamente ditas, a 
possibilidade do animal apresentar 
alteração ou desvio comportamental 
deve ser considerada.

Nesse contexto, problemas como 
lotação excessiva, falta de higiene, 
fome (em casos de abandono), 
estresse, falta de interação social, 
deficiências nutricionais e 
fornecimento de uma única refeição 
diária já foram citados como fatores 

predisponentes para a 
problemática14,15,16,17. 

Cabe lembrar que, apesar de a 
coprofagia ser repugnante para os 
seres humanos, ela é um hábito 
comumente desempenhado pelos 
cães em alguns momentos de suas 
vidas, por exemplo, durante a 
maternidade e o crescimento14.

Durante a lactação, as fêmeas 
ingerem as fezes de seus filhotes para 
manter o ninho limpo e reduzir odores. 
Esse comportamento foi herdado de 
seus ancestrais e baseava-se no 
simples instinto de sobrevivência, a 
fim de evitar o deslocamento para 
lugares mais limpos e atrair possíveis 
predadores14,16.

Outro hábito desempenhado por 
ancestrais caninos, como lobos e 
coiotes, foi por muito tempo atribuído 
aos cães para justificar a coprofagia. 
Os machos dessas espécies 
ancestrais, especificamente, como 
mecanismo de estabelecimento de 
dominância, ingeriam as fezes de 
outros machos e defecavam no 
mesmo local para marcarem seu 
território16,18. 

Entretanto, a teoria da matilha 
– que defende a existência de 
hierarquia com contactantes e seus 
tutores descrita para lobos19 e 
extrapolada para cães de família20 – é 
questionada, e alguns autores 
defendem a ideia que o Canis familiaris 
não estabelece hierarquia ou 
dominância21,22 dessa forma. Portanto, 
essa justificativa para a coprofagia 
pode não ser verdadeira.

Filhotes, assim como humanos 
durante o crescimento, exploram o 
ambiente por meio dos sentidos (tato, 
olfato, visão e paladar) e podem ingerir 
fezes durante este período16,23. Uma 
vez que esse comportamento pode 
ser apenas fruto da exploração, é 
possível que ele não se perpetue até a 
vida adulta.

Os motivos que levam os filhotes 
a manterem esse comportamento 
ainda não estão elucidados. Uma das 
hipóteses seria o aprendizado com os 
pais, o que, apesar de não ter sido 
estudado em cães, foi estudado em 
outras espécies que fazem 
coprofagia, como os chimpanzés. 
Estes, quando criados por suas 
próprias mães, manifestam mais 
coprofagia e auto depilação do que 
aqueles que não são criados por elas24. 

Nesse sentido, considerar separar 
os filhotes de pais coprofágicos mais 
cedo poderia ser uma estratégia 
plausível, apesar de controversa. Por 
outro lado, alguns estudos já apontam 
que o aparecimento de distúrbios 
comportamentais é mais frequente à 
medida que filhotes são desmamados 
mais cedo25.

Há muito tempo especula-se que 
algumas raças têm maior 
predisposição a esse hábito, como é o 
caso dos Shih-Tzus. Contudo, não 
existem estudos brasileiros que 
averiguem a real prevalência de 
coprofagia em cães dessa raça, 
quando comparados com outras 
raças, levando em consideração a 
popularidade do Shih-Tzu no Brasil.

 “Não é motivada por uma condição 
clínica, mas sim por fatores 
ambientais ou situações em que o 
animal está inserido.” 
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dos quais 6,1%, quando adotados, 
foram devolvidos. Em casos 
extremos, alguns tutores chegaram a 
optar pela eutanásia14.

Boze16, ao comparar a eficácia de 
11 tratamentos mais comuns para a 
coprofagia por meio de notas 
atribuídas pelos tutores de animais 
coprofágicos, identificou que prevenir 
o acesso às fezes, recompensar o 
bom comportamento e distrair o cão 
após a defecação foram os métodos 
mais eficazes, enquanto a punição, o 
fornecimento de amaciante de carne 
ou de enzimas e ignorar o 
comportamento foram os menos 
eficazes.

A inclusão de aversivos de sabor 
nas fezes apresentaram eficácia 
intermediária e foram mais efetivos 
em animais de 0 a 4 anos de idade em 
comparação aos com idade superior a 
4 anos.

Os autores sugeriram que, como 
os tratamentos mais eficazes 
envolvem a participação do tutor, a 
coprofagia não é motivada por uma 
condição clínica, mas sim por 
fatores ambientais ou situações em 

que o animal está inserido. Um 
aspecto importante a ser ressaltado é 
que a recompensa ao bom 
comportamento (realizado por alguns 
treinadores) foi mais efetiva do que a 
punição. Além da punição ser pouco 
eficiente, quando em excesso 
(mesmo em casos de eliminação 
inadequada) pode induzir o animal a 
comer as fezes a fim de evitá-las.

Em questionário mais recente 
publicado por Hart et al.15, o hábito 
alimentar foi o mais associado à 
presença ou não de coprofagia, de 
modo que 51,1% dos animais 
considerados “glutões” faziam 
coprofagia em comparação a 28,2% 
de animais glutões que não ingeriam 
fezes.

Estratégias que aprimorem a 
sensação de saciedade, portanto, são 
bem-vindas. Elas podem contemplar, 
por exemplo, o fornecimento de 
dietas com mais fibras, a instituição de 
potes de alimentação lenta e a 
realização de mais de três refeições 
diárias.

Alguns autores defendem a ideia 
de que o tédio poderia ser uma causa 
predisponente para a ocorrência de 
coprofagia29,30, e que ele poderia ser 
contornado pelo fornecimento de 
alimento ad libitum21. No entanto, além 
dessa estratégia predispor à 
obesidade, não há evidências 
suficientes capazes de comprovar que 
o tédio predispõe, de fato, a ingestão 
de fezes. Além disso, a alimentação à 
vontade dificulta o manejo e o 

A propósito de considerar a 
probabilidade de uma raça apresentar 
maior incidência de coprofagia em 
relação às demais, deve-se questionar 
a possibilidade de herdabilidade de 
hábitos alimentares específicos nas 
progênies. O assunto já é explorado 
pela literatura humana, que, além de 
confirmar essa hipótese, concluiu que 
há a possibilidade de exposição 
precoce aos sabores derivados da 
dieta materna durante a gestação, de 
forma que os fetos tenham 
preferência por eles durante o seu 
desenvolvimento26,27.

Além das causas de coprofagia 
não serem bem definidas, os métodos 
corretivos conhecidos também 
carecem de eficácia, e a escassez de 
informações impossibilita médicos-
veterinários de aconselharem os 
tutores de seus pacientes. 

A ineficiência das medidas 
aplicadas, além de provocar frustração 
aos tutores, torna a convivência 
desagradável a ponto destes 
quererem se desfazer de seus 
animais. Wells e Hepper28 observaram 
incidência de 12,9% de cães 
coprofágicos que residem em abrigos, 
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Novos estudos na área são necessários para o melhor entendimento do 
assunto, especialmente no contexto brasileiro.
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controle do tutor, pois o movimento 
peristáltico é estimulado mediante 
ingestão da dieta e culmina, na maioria 
das vezes, em defecação. Ao fornecer 
refeições controladas, há maior 
probabilidade de que o tutor observe 
seu cão à espera da defecação, o 
distraia e recolha as fezes antes que 
este as ingira. Portanto, aumentar o 
tempo e a frequência de atividade 
física, melhorar o enriquecimento 
ambiental e aumentar o tempo de 
interação com o cão ainda são as 
melhores estratégias para contornar o 
tédio e suas possíveis repercussões.

Em suma, ao serem descartadas 
as possibilidades de desnutrição 
primária, secundária a afecções 
metabólicas ou ingestão de fatores 
antinutricionais e os diagnósticos 
diferenciais para polifagia, as 
estratégias adotadas em prol da 
correção ou minimização de 
comportamentos indesejáveis, 
quando aplicadas por profissionais 
habilitados, podem ser efetivas. A 
Figura 1 ilustra, em resumo, métodos 
corretivos possíveis para manejo de 
animais coprofágicos.
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Maine Coon
Muitas teorias e alguns mitos 

estão presentes quando o assunto é 
a origem da raça Maine Coon. De 
felinos escandinavos trazidos pelos 
vikings a gatos “refugiados” da 
Revolução Francesa, passando pela 
lenda de que são híbridos de felinos 
selvagens como guaxinins, teoria já 
derrubada pela ciência. A explicação 
mais fidedigna é de que a raça se 
desenvolveu a partir de cruzamentos 
entre gatos dos Estados Unidos e 
felinos advindos da Europa. De 
qualquer forma, o resultado ficou 
incrível, não é? 

Apesar do tamanho 
intimidador (maior em comprimento 
entre os gatos domésticos), é 
portador de uma personalidade 
tranquila. Por gostar e se adaptar às 
novidades, o Maine Coon é um felino 
doméstico sociável que se comporta 
muito bem com crianças, outros 
gatos e até mesmo com cães. É 
muito inteligente e, por incrível que 
pareça, adora brincar com água, 
comportamento que talvez tenha 
herdado dos seus ancestrais. 

Por mais que sejam lembrados 
pelo seu tamanho, esses felinos 

Apesar do tamanho intimidador, é portador 
de uma personalidade tranquila.

RAÇAS
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merecem um destaque especial para 
sua pelagem: impermeável, grossa, 
“despenteada” e com diferentes 
padrões de extensão ao longo do 
corpo. Devido aos pelos longos e 
vistosos, cuidados específicos são 
fundamentais para a manutenção da 
saúde da pelagem. Escovações 
diárias são indicadas para manter os 
pelos sem nós, evitando incômodos 
para o animal. A nutrição adequada 
também é fundamental para a 
manutenção da pelagem, tendo em 
vista que diversos nutrientes estão 

associados a benefícios para pele e 
pelo. 

Pensando nisso, a 
PremieRpet® desenvolveu o 
alimento PremieR Gatos Pelos 
Longos, que oferece ingredientes 
nobres para destacar a beleza da 
pelagem, deixando-a ainda mais 
macia e saudável. Contém em sua 
formulação concentrações 
adequadas de zinco e ácidos graxos 
essenciais (ômegas 6 e 3), e 
garante aporte nutricional 

adequado para os Maine Coons e 
outros felinos que demandam 
cuidados especiais para manutenção 
da pelagem longa. Além disso, o 
alimento possui fibras selecionadas, 
como aveia e polpa de beterraba, que 
previnem o desconforto ocasionado 
pelas famosas “bolas de pelos”, 
auxiliando na eliminação do excesso 
de pelo ingerido.  

Além da nossa variedade de 
alimentos, convidamos você, criador, 
a conhecer também o MatchPet, 
portal de conteúdo com informações 
sobre cães e gatos e dicas para os 
tutores. Na plataforma, o tutor pode 
encontrar qual pet mais se encaixa ao 
seu perfil através de um “match”. 
Acesse aqui e saiba mais.

Pensando nisso, a PremieRpet® desenvolveu o alimento 
PremieR Gatos Pelos Longos, que oferece ingredientes 
nobres para destacar a beleza da pelagem.

1918

RAÇAS

PremieRpet®    a revista do criador    04/2021

https://www.premierpet.com.br/matchpet


PremieR e GoldeN Cookie: 
excelência desde o 
processo produtivo

As linhas PremieR Cookie e 
GoldeN Cookie oferecem, desde a 
sua criação, excelência em todo o 
processo produtivo. Para a produção 
dos petiscos das linhas, utilizamos as 
mais modernas tecnologias em cada 
etapa e aplicamos esses valores 
também em nossa política ambiental. 

A Fábrica de Cookies, situada em 
Dourado/SP, é um grande exemplo 
disso. A planta já contava com a 
certificação LEED desde que foi 
inaugurada, em 2016, tornando-se um 
case no setor como a primeira do 
segmento a deter tal selo. Em 2019, a 
fábrica alcançou a certificação LEED 
Gold e, para isso, passou por um 
rigoroso processo de avaliação que 
levou em conta sete quesitos: (1) 
terreno sustentável; (2) uso racional 
da água; (3) energia e atmosfera; (4) 
materiais e recursos; (5) qualidade do 
ambiente interno; (6) inovação de 
projeto e (7) atendimento a 

prioridades regionais de fornecedores. 
LEED é uma sigla que significa 
Leadership in Energy and Environmental 
Design (Liderança em Energia e 
Design Ambiental) e foi criada em 
1993 pelo United States Green Building 
Council (USGBC) com o objetivo de 
promover e fomentar práticas de 
construção sustentáveis.

Todos os produtos possuem o 
selo Cage-Free, uma proposta 
inovadora para o ramo de postura 
comercial de galinhas poedeiras. No 
sistema convencional, as galinhas são 
mantidas em gaiolas durante toda a 
fase de produção. Já no sistema cage-
free, os produtores devem adotar 
práticas de manejo e fornecer 
recursos adequados para garantir o 

bem-estar das galinhas no aviário e, 
principalmente, a expressão de seus 
comportamentos considerados 
naturais e essenciais para a espécie.

Do ponto de vista nutricional e 
diferencial produtivo, todos os 
petiscos são assados, nutritivos e 
balanceados, com ingredientes 
rigorosamente selecionados em sua 
composição, em formatos exclusivos 
e diferenciados. As linhas PremieR e 
GoldeN Cookie não possuem 
ingredientes transgênicos, corantes e 
aromatizantes artificiais e são todos 

adaptados para aceitação até pelos 
pets mais exigentes. 

Conheça também, clicando aqui, 
o novo PremieR Cookie Halloween. 
A cada ano as comemorações desta 
data ganham mais destaques no Brasil 
e para que os tutores possam 
comemorar junto com o seu pet, a 
PremieRpet® lançou o exclusivo 
PremieR Cookie Halloween, no sabor 
abóbora e amora, em edição limitada. 

Confira abaixo todos os cookies 
disponíveis e seus benefícios:

:

PremieR Cookie Cães
Adultos Fit
• Saúde oral

• Pele e pelagem
• Saúde intestinal - aveia e MOS

PremieR Cookie Cães 
Filhotes Coco e Aveia

• Pele e pelagem
• Saúde intestinal - aveia e MOS

• Paladares exigentes

PremieR Cookie Cães 
Adultos Pequeno Porte - 

Coco e Aveia
• Saúde oral

• Pele e pelagem
• Saúde intestinal - aveia e MOS

®
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PremieR Cookie Cães Adutos 
Porte Pequeno 

• Saúde oral
• Pele e pelagem
• Saúde intestinal

PremieR Cookie Cães 
Filhotes Frutas Vermelhas

• Pele e pelagem
• Saúde intestinal - aveia e MOS

• Paladares exigentes

PremieR Cookie Cães 
Adultos

• Pele e pelagem
• Saúde intestinal

• Paladares exigentes

PremieR Cookie Cães 
Adultos Frutas Vermelhas

• Saúde oral
• Pele e pelagem

• Saúde intestinal - aveia e MOS

PremieR Cookie Cães 
Adultos - Halloween

(edição limitada)
• Saúde oral

• Pele e pelagem
• Saúde intestinal

PremieR Cookie Cães 
Filhotes

• Pele e pelagem
• Saúde intestinal

• Paladares exigentes

GoldeN Cookie Cães Filhotes
• Baixo teor de sódio
• Sabor excepcional

GoldeN Cookie Cães Filhotes 
Salmão e Quinoa

• Baixo teor de sódio
• Sabor excepcional

GoldeN Cookie Cães Adultos 
Porte Pequeno

• Auxilia na saúde oral
• Baixo teor de sódio
• Sabor excepcional

GoldeN Cookie Cães Adultos 
Porte Pequeno -
Salmão e Quinoa

• Auxilia na saúde oral
• Baixo teor de sódio
• Sabor excepcional

GoldeN Cookie Cães Adultos
• Auxilia na saúde oral
• Baixo teor de sódio
• Sabor excepcional

GoldeN Cookie Cães Adultos 
Porte Pequeno Banana,

Aveia e Mel
• Auxilia na saúde oral
• Baixo teor de sódio
• Sabor excepcional
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Paula Marques de Souza Tavares iniciou a criação de gatos da raça Maine 
Coon em 2009, quando criou o Gatil Manda Chuva, em Salvador (BA). De lá 
para cá, sua paixão pela raça só cresceu e rendeu frutos, como o campeão 
Jerry. Nesta entrevista, ela conta como trabalha para ser uma criadora 
diferenciada.

Gatos felizes, soltos, se estressam menos e, 
consequentemente, tendem a ser mais saudáveis.

PremieRpet®    a revista do criador    04/2021

ENTREVISTA



Em 2009, participamos de uma 
exposição do GatoGrupo da 
Bahia, em Salvador, e ficamos 

absolutamente encantados com a dinâmica, o espírito e a organização! Quando 
vimos os Maine Coons, foi amor à primeira vista e logo decidimos entrar 
nesse fantástico mundo da gatofilia. Adquirimos nossos primeiros gatos em 
parceria com o Gatil Cardigans e o Gatil Whiskers'n Tails. Compartilhamos o 
mesmo pensamento de criação e seguimos juntos desde então.

Muitas pessoas ficam 
impressionadas pelo tamanho 
dos “gatos gigantes”, mas o que 

realmente nos encantou foi o temperamento deles. Eu sempre digo às pessoas, 
Maine Coon não é só tamanho. O temperamento parceiro e fiel deles é diferente 
de todos os animais que já tive. Eles realmente são os “gigantes gentis”. É como 
ter um cachorro em forma de gato!

Nós acreditamos que gatos 
soltos, convivendo de forma 
próxima com nossa família – 
somos dois adultos e duas 
crianças em casa –, os torna mais 
dóceis e acostumados a conviver 

com humanos. Só vemos benefícios nessa forma de criação. Gatos felizes, 
soltos, se estressam menos e, consequentemente, tendem a ser mais 
saudáveis. Nossa veterinária, Dra. Taís Mota, afirma que sente muito orgulho de 
nossa grande família felina.

O que te motivou a criar gatos e como você 
iniciou a jornada com o Gatil Manda Chuva?

Você cria exclusivamente Maine Coons. 
O que te encantou nessa raça em especial?

Um de seus diferenciais é manter a 
convivência dos gatos muito próxima do 
seio familiar, de forma livre. Como isso 
impacta no bem-estar e no temperamento 
da criação?

Quando vimos os Maine Coons, foi amor à primeira vista e 
logo decidimos entrar nesse fantástico mundo da gatofilia.

O Jerry, nossa grande estrela, foi 
um presente da nossa querida 
amiga e parceira Ângela Stoicov, 
do Gatil Cardigans. Ele conquistou 
o título de gato do ano pelo Clube 
Brasileiro do Gato (CBG) por dois 

anos consecutivos (2017 e 2018) e foi campeão nacional pela Federação Felina do 
Brasil (também em 2017 e 2018). Essas conquistas nos orgulham e representam que 
estamos no caminho certo em relação ao padrão da raça.

Uma alimentação super premium, 
como a da PremieRpet, é funda-
mental para a boa criação. Ela 
propicia a manutenção de peso, 
pelos e oferece os nutrientes que 

nossos gatos precisam para crescerem saudáveis e terem tantos resultados 
positivos nas exposições.

Como somos “viciados” em 
exposições, estamos sentindo 
muita falta dessa experiência e 
tudo o que ela proporciona aos 

participantes. Acredito que, com o aumento da vacinação, em breve poderemos 
estar de volta às mesas competitivas e junto de nossos amigos criadores, de uma 
forma segura e que atenda aos protocolos sanitários.

O grande desafio, para mim, é 
lidar com as criações fundo de 
quintal, que muitas vezes não se 
importam com a saúde e o bem-

estar do animal. A importância de ser associado a um clube, como o GatoGrupo 
da Bahia e o CBG, é que temos regras rígidas visando garantir o bem-estar felino, 
além de todo o apoio que eles nos oferecem. 

Um destaque de seu gatil é o Jerry, 
bicampeão nacional pelo CBG, além de 
acumular outros títulos em competições. 
Qual a importância dessas conquistas e o 
que representam para você?

Com base em sua experiência, qual o papel 
da alimentação no desenvolvimento e na 
qualidade de vida dos gatos? Uma boa 
alimentação faz um campeão?

Como a pandemia vem afetando suas 
atividades e quais as perspectivas para os 
próximos meses?

Quais os principais desafios para ser um 
criador responsável e diferenciado 
atualmente?
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Paula Marques de Souza Tavares iniciou a criação de gatos da raça Maine 
Coon em 2009, quando criou o Gatil Manda Chuva, em parceria com seu marido 
José Tavares Neto, em Salvador (BA). Ao longo dos anos, sua paixão pela raça 
cresceu e rendeu frutos, como o campeão Jerry. 

 Criadora afetuosa e querida por todos nós, Paulinha (como era conhecida) 
infelizmente faleceu em setembro, poucas semanas após nos conceder essa 
entrevista, que se transformou em uma homenagem. 

 Compartilhamos aqui suas palavras como registro de nossa admiração e 
exaltamos o importante legado que ela deixa a todos nós, amantes da gatofilia, 
aos seus amigos e familiares. 

Homenagem
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