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TELA DE LOGIN – Inicial

1º - Para ter acesso é necessário
efetuar o cadastro de usuário
(Cadastrar senha).
2º - Caso já tenha efetuado o
cadastro, basta informar:
[-] Tipo de Acesso: Pessoa Física;
[-] CPF: O mesmo informado no
cadastro de acesso;
[-] Senha: A mesma informada no
cadastro de acesso;

Links (atalhos) para cadastrar
um novo usuário, recuperar
senha, guia e validação de
CRT.

Obs: Lembrando que o cadastro é
único para cada CPF, ou seja, o
mesmo cadastro feito para
profissionais que são sócios e/ou
representante legal e/ou preposto
de representante legal , será
utilizado para acesso Pessoa Física
e Pessoa Jurídica.
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TELA DE CADASTRO DE SENHA - Inicial

1º - Informe:
[-] Tipo de Cadastro: Farmacêutico ou Não Farmacêutico ou Técnico;
[-] CPF: O mesmo cadastrado no Conselho Regional de Farmácia.
[-] Inscrição: Número de CRF cadastrado no Conselho Regional de Farmácia.
[-] Data Nascimento: Data de Nascimento cadastrada no Conselho Regional
Farmácia.
2º - Clique no botão [CONSULTAR], caso os dados informados estejam
corretos e não exista nenhum cadastro de senha para esse CPF, será exibido
o nome do profissional, conforme tela a seguir.
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TELA DE CADASTRO DE SENHA – Dados de Acesso

-Informar e-mail principal e alternativo;

USUÁRIO ENCONTRADO NO CADASTRO DO CONSELHO
PROSSEGUIR COM O CADASTRO DE SENHA.
-Informar a senha;
-Ler o Termo de Condições de Uso do sistema e marcar a opção, “sim aceito”
Após o preenchimento dos dados, clicar no botão “GRAVAR”
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TELA DE CADASTRO DE SENHA – Cadastro Confirmado / Recebimento de Email

Tela de confirmação informando que o
cadastro foi realizado com sucesso.
Também será enviado um e-mail de
confirmação.
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TELA DE CADASTRO DE SENHA – Recuperação de Senha
S

1º - Informe:
[-] Inscrição: Número de CRF cadastrado no Conselho Regional de Farmácia.
[-] CPF: O mesmo cadastrado no Conselho Regional de Farmácia.
[-] Email: O mesmo cadastrado no momento do cadastro de senha.
2º - Clique no botão [ENVIAR], caso os dados informados estejam corretos
será enviado e-mail e mensagem de confirmação.
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TELA DE CADASTRO DE SENHA – Recuperação de Senha Confirmado / Recebimento de Email
S

Tela de confirmação informando para verificar
o e-mail e realizar recuperação de senha.
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TELA DE ACESSO COMO PESSOA FÍSICA – Atalhos de Serviços Mais Usados

Atalhos para as funções mais acessadas no CRF EM CASA.
Para todas as opções , clicar na categoria de cada função,
disponíveis do lado esquerdo da tela.

Menu de navegação no qual podem ser
acessadas todas as funções da Ferramenta.
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TELA DE ACESSO COMO PESSOA FÍSICA – Protocolos Gerados na Web

Lista todos os protocolos gerados pela web e sua situação atual
(como pendências, tramitação e conclusão do mesmo)
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TELA DE ACESSO COMO PESSOA FÍSICA – Protocolos Gerados no CRF

Lista todos os protocolos gerados no CRF (IN LOCO) e sua situação
atual (como pendências, tramitação e conclusão do mesmo).
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TELA DE ACESSO COMO PESSOA FÍSICA – Recadastramento (Atualização Endereço/Contatos)

1º - Conferir informações , se houver alterações, clique nas opções de
Informar NOVO ENDEREÇO e/ou Informar NOVO(s) TELEFONE(s) e/ou informar NOVO(s) EMAIL(s)
Caso não haja alterações, clique nas opções de manter os dados atuais de ENDEREÇO e/ou TELEFONE e/ou
EMAIL;
2º - Clique no botão [Salvar Protocolo];
[*] Será gerado um novo protocolo a cada informação atualizada e o mesmo será enviado por email.

12

TELA DE ACESSO COMO PESSOA FÍSICA – Comunicado de Ausência Profissional

1º - Selecione o qual(is) Responsabilidade(s) Técnica(s) será (ão) afetada(s) com
a Ausência Profissional;
2º -Selecione o motivo da ausência, data inicial e final (se há intervalo de horas
por dia), observação;
3º - Anexe o(s) documento(s) referentes à comprovação da ausência (caso seja
obrigatório pelo motivo)
[*] Será gerado um novo protocolo a cada impressão realizada e o mesmo será
enviado por email.

Após clicar no botão”SALVAR
PROTOCOLO”, aparecerá esta
mensagem confirmando a
realização do comunicado.
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TELA DE ACESSO COMO PESSOA FÍSICA – Justificativa De Ausência Profissional

1º - Selecione o Auto de Infração para Justificar a Ausência
2º -Selecione o motivo da ausência, data inicial e final (se há intervalo de horas
por dia), observação;
3º - Anexe o(s) documento(s) referente(s) a comprovação da ausência (caso
seja obrigatório pelo motivo)
[*] Será gerado um novo protocolo a cada impressão realizada e o mesmo será
enviado por email.
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TELA DE ACESSO COMO PESSOA FÍSICA – Solicitação Certidão de Regularidade Técnica (CRT)

1º - Selecione o Motivo de Solicitação da CRT;
2º - Em “Observação” , informe os dados que devem ser
apresentados para a atualização da CRT;
3º - Anexe o(s) documento(s) referentes à alteração de contrato
social, assistência farmacêutica, alteração de horários, etc...
[*] Será gerado um novo protocolo a cada impressão realizada e
o mesmo será enviado por email.

Após clicar no botão”SALVAR
PROTOCOLO”, aparecerá essa
mensagem confirmando a
solicitação da CRT.
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TELA DE ACESSO COMO PESSOA FÍSICA – Impressão da Certidão de Regularidade Técnica (CRT)

Se houver CRT(s) disponível(is) para impressão (independente da solicitação ou
não pela web), basta clicar neste ícone para abrir a tela de impressão.
[*] Será gerado um novo protocolo a cada impressão realizada e o mesmo será
enviado por email.
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TELA DE ACESSO COMO PESSOA FÍSICA – Impressão de CRT (Informações para Impressão)

Após clicar no ícone para
impressão da CRT, será
solicitada a Confirmação
de Leitura do Código de
Ética
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TELA DE ACESSO COMO PESSOA FÍSICA – Declaração Profissional

1º - Selecione um tipo de declaração para ser impressa e clique no botão
“IMPRIMIR”.
2º - Caso seja satisfeita a condição atual para a impressão, uma nova guia será aberta
para impressão da declaração solicitada.
[*] Será gerado um novo protocolo a cada defesa realizada e o mesmo será enviado
por email.
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TELA DE ACESSO COMO PESSOA FÍSICA – Protocolar Documentos

1º - Selecione um setor para qual deseja enviar o documento.
2º - Clice no botão “selecione” para anexar o documento, e depois clique em Salvar
Protocolo.
[*] Será gerado um novo protocolo a cada defesa realizada e o mesmo será enviado
por email.
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TELA DE ACESSO COMO PESSOA FÍSICA – Consulta Resp. Téc. Ativas
0

Lista todas as Responsabilidades Técnicas Ativas do profissional.
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TELA DE ACESSO COMO PESSOA FÍSICA – Consulta Resp. Téc. Inativas
0

Lista todas as Responsabilidades Técnicas Inativas do profissional.
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TELA DE ACESSO COMO PESSOA FÍSICA – Impressão Boletos (Débitos E Taxas)

Selecione um ou mais débitos ou taxas e clique no botão
“IMPRIMIR BOLETO”. Será aberta uma nova guia para a
impressão.
[*] Será gerado um novo protocolo a cada impressão
realizada e o mesmo será enviado por email.
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TELA DE ACESSO COMO PESSOA FÍSICA – Impressão de Anuidades

Selecione a anuidade e clique no botão “IMPRIMIR GUIAS”. Será
aberta uma nova guia para a impressão.
[*] Será gerado um novo protocolo a cada impressão realizada e o
mesmo será enviado por email.
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TELA DE ACESSO COMO PESSOA FÍSICA – Débitos Baixados

Lista todos os débitos e taxas pagas e/ou baixadas independente do
motivo;
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TELA DE ACESSO COMO PESSOA FÍSICA – Minhas Inspeções

S

Lista todas as inspeções realizadas para o profissional selecionado;
Clique nesse ícone para visualizar e imprimir os Termos de Inspeção
(somente os gerados pela Fiscalização Eletrônica Móvel).
[*] Será gerado um novo protocolo a cada visualização realizada e o
mesmo será enviado por email.

25

TELA DE ACESSO COMO PESSOA FÍSICA – Orientações (Resoluções, Deliberações, Portarias, etc..)

S
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