
PASSO A PASSO

Aprenda a usar o 



Saiba como acessar o CRF/SE em casa

1)

2)

Entre no site do CRF/SE

Clique na terceira opção do menu, em ‘CRF/SE em Casa’

crfse.org.br



Saiba como cadastrar senha

1)
Clique no link

“Cadastrar senha”



2)

2)

3)

3)

4)

4)

5)

6)

5)

SELECIONE O SEU TIPO DE CADASTRO: Farmacêutico,
Não Farmacêutico ou Técnico

CPF PROFISSIONAL: número

CRF: número de inscrição no Conselho

Data de Nascimento

Após informar os dados, clique no botão CONSULTAR

Digite apenas os números! 
Desconsidere o número “zero” à 
esquerda e “/o” quando houver

6)

Saiba como cadastrar senha



Cadastre seus dados

- Informe seu e-mail e outro endereço alternativo (se possuir);
- Digite uma senha de confiança;

- Leia os termos e condições de uso;
- Clique em SIM, EU ACEITO, e depois, em GRAVAR.

SITUAÇÃO 1- USUÁRIO ENCONTRADO

Saiba como cadastrar senha



Cadastre seus dados

Se todos os dados foram preenchidos de forma 
correta, seu cadastro foi realizado com sucesso!

Clique em “FECHAR”e você será redirecionado para
a página inicial de login

Preencha com o seu
CPF e com a senha

que acabou de
cadastrar!

Clique em “ENTRAR”

SITUAÇÃO 1- USUÁRIO ENCONTRADO

Saiba como cadastrar senha



A página inicial do CRF/SE em Casa irá se abrir:

Parte do sistema destinada ao registro de protocolos das 
movimentações realizadas pelo usuário no CRF/SE em Casa

A próxima etapa é realizar o RECADASTRAMENTO

Clique no menu SERVIÇOS

Clique em RECADASTRAMENTO e uma nova janela será aberta

1)

2)



Para alterar os E-MAILS, clique na caixa ao lado da frase CLIQUE AQUI
PARA INFORMAR O(S) NOVO(S) EMAILS(S) e preencha os dados corretamente

Para alterar os TELEFONES, clique na caixa ao lado da frase CLIQUE AQUI
PARA INFORMAR O(S) NOVO(S) TELEFONE(S) e preencha os dados corretamente

Saiba como recadastrar dados

Confira os dados que você tem cadastrado no sistema do CRF/SE.
Se, por acaso, alguma informação estiver errada, siga os passos abaixo.

Para alterar o ENDEREÇO, clique na caixa ao lado da frase CLIQUE AQUI
PARA INFORMAR O NOVO ENDEREÇO e preencha os dados corretamente



Saiba como recadastrar dados

Um protocolo será gerado e as informações serão alteradas

Depois de ter preenchido os seus
novos dados corretamente,
clique em SALVAR PROTOCOLO

Um e-mail será enviado com o protocolo gerado e os dados do recadastramento
ATENÇÃO



Cadastre seus dados

SITUAÇÃO 2- USUÁRIO NÃO ENCONTRADO

Preencha seus dados e clique em “CONSULTAR”

Se esta mensagem aparecer, seu registro
não foi encontrado no CRF/SE. Confira

se digitou tudo da forma correta.
 Se sim, entre em contato com o

Conselho para resolver
a situação.

Saiba como cadastrar senha



Uma nova janela vai se abrir. Informe seu CPF e e-mail cadastrado junto ao CRF/SE

Entre na sua caixa de e-mail e abra a mensagem do CRF/SE

Pronto! Sua senha foi redefinida!

Clique no link “REDEFINIÇÃO DE SENHA CRF/SE”

Preencha os campos com sua nova senha.
Uma nova janela do CRF/SE em Casa será aberta.

SUGESTÃO: crie uma senha apenas com números!
(de 6 a 10 números). Na sequência, clique em “ATUALIZAR”

Clique em “RECUPERAR SENHA”

Saiba como recuperar senha

Solicitação de redefinição da senha
foi enviada para o e-mail



Acesse o CRF/SE em casa

Na tela inicial do acesso: Selecione se é PESSOA FÍSICA ou JURÍDICA

Digite a senha cadastrada

Digite o CPF (apenas os números)

a)

b)

1)

2)

3)



Página inicial da área restrita do 
CRF/SE em casa

No canto esquerdo fica a parte 
do sistema destinada ao MENU

Ao centro fica a parte do sistema 
destinada aos “Atalhos de Menus 
Mais Usados”



Saiba como dar baixa na RT

Na página inicial, em “Atalhos de Menus Mais Usados”, 
clique em “Baixa Resp. Técnicas”

Selecione a EMPRESA que 
você deseja comunicar a baixa 
de responsabilidade técnica

Selecione “BAIXA DE CONTRATO 
DE TRABALHO (WEB)”

Logo após irá aparecer essa mensagem 
na tela e clique em “Fechar”

1)

2)

3)

4)



Anexar o verso da certidão 
de regularidade técnica 
preenchido juntamente com 
os documentos necessários

Clique em “Salvar Protocolo”

O protocolo não indica que foi aceito o procedimento de baixa. Esse só será efetivado 
quando o CRF/SE em Casa não demostrar mais que o farmacêutico é RT do estabelecimento.ATENÇÃO

Não esqueça de anexar e 
DESCREVER os documentos 
anexados no campo

Clique em “Baixar verso CRT” e 
preencha corretamente

6)

8)

7)

5)

Saiba como dar baixa na RT



Saiba como alterar horário de assistência técnica

Na página inicial, em “Atalhos de Menus Mais Usados”, 
clique em “Alterações Resp. Técnicas”

1)

Selecione a EMPRESA que 
você deseja alterar o horário 
de assistência técnica

2)

3)
Selecione “ADEQUAÇÃO DE 
HORÁRIO PF (WEB)”

Preencha os dados necessários e clique em “Salvar Protocolo”

4)



Saiba como justificar ausência

Selecione o estabelecimento

Selecione o motivo da sua ausência

Preencha os outros campos necessários e clique em “Salvar Protocolo”

Na página inicial, em “Atalhos de Menus Mais 
Usados”, clique em “Comunicação de Ausência”

1)

2)

3)

4)



Saiba como renovar a CRT

Na página inicial, em “Atalhos de Menus Mais Usados”, 
clique em “Renovação Certidão Regularidade Técnica”

1)

Selecione o estabelecimento

2)

Selecione o “RENOVAÇÃO DE CRT - PF (WEB)”

Preencha os dados necessários e clique em “Li e concordo. Salvar Protocolo”

3)

4)



Saiba como imprimir a CRT

Na página inicial, em “Atalhos de Menus Mais Usados”, 
clique em “Impressão Certidão Regularidade Técnica”

1)

Selecione a CRT que deseja imprimir

Leia atentamente as informações e clique em “Confirmar 
Leitura”, logo após, o sistema irá gerar a CRT

2)

3)



Após clicar em “imprimir guia(s)”, o boleto estará disponível para download e impressãoATENÇÃO

Saiba como emitir o boleto de anuidade
Na página inicial, em “Atalhos de Menus Mais 
Usados”, clique em “Impressão de Anuidades”

Selecione o(s) boleto(s) 
que deseja imprimir

Em seguida, clique em “imprimir guia(s)”

1)

2)

3)



EM CASO DE DÚVIDAS
ENTRE EM CONTATO COM A SECRETARIA DO CRF/SE ATRAVÉS 

DO E-MAIL:  

DOS TELEFONES:

crf_se@yahoo.com.br

3025-1650
3211-9985
3211-8577
3214-5297
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