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Nota Técnica Nº 08/2015 

ASSUNTO: Serviços de hospedagem de animais 

 

 O surgimento de diferentes modalidades de hospedagem para animais de 

companhia foi uma das tendências que acompanhou o crescimento do mercado pet no 

país. Hoje em dia, em uma breve busca na internet, é possível encontrar casas 

particulares, hotéis e pousadas que se oferecem para receber animais sem preencher 

requisitos mínimos legais e estruturais. Existe, inclusive, um site específico que oferece 

esse tipo de serviço.  

Esta Nota Técnica tem o objetivo de esclarecer que os estabelecimentos 

comerciais e de prestação de serviços que realizam atividade de hospedagem de animais 

devem possuir registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária do RS (CRMV-RS). 

Atrelado a isso, o local deve contar com a assistência de um médico veterinário 

responsável técnico. Até o momento, não há legislação, regra ou norma que regulamente 

a nova atividade de hospedagem de cães em casas particulares. Os proprietários de 

animais que buscam esse tipo de serviço devem atentar para aspectos importantes como: 

 

- Buscar locais que ofereçam condições plenas de bem-estar aos animais hospedados;  

- Informar-se sobre o controle sanitário e ambiental dos animais hospedados e das 

instalações; 

- Verificar como é feito o controle de zoonoses e de doenças que o animal hospedado 

pode contrair ou disseminar pelo contato com o ambiente ou com os demais animais; 

- Procurar locais que ofereçam proteção contra fuga e lesões aos animais. 

  

Esta nova modalidade de hospedagem em casas particulares, hotéis e pousadas, 

quando oferecida sem a supervisão de profissional habilitado, traz riscos à saúde e ao 

bem-estar dos animais, à saúde da população e ao meio-ambiente. É importante ressaltar 

que os locais que recebem animais como hóspedes exercerem atividade de prestação de 

serviço e, por isto, devem ser licenciados pela autoridade municipal.  
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