
Saiba como realizar cadastro no novo sistema de dados do CRF-RN 

 

O Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Norte (CRF-RN) aderiu a um novo 

sistema de gestão de dados que oferece muito mais segurança, ferramentas de trabalho e 

funcionalidades para os profissionais e empresas cadastrados no Conselho, bem como para 

os servidores que manejam os dados da autarquia. O “CRF-RN em Casa” chega em 

substituição ao “CRF Web”, por isso, é fundamental que os usuários realizem um novo 

cadastro para que possam acessar todos os serviços online do CRF-RN. 

 

Confira o passo a passo para realizar seu cadastro no CRF-RN em Casa: 

 

PASSO 01: Acesse o site do Conselho e clique no menu “CRF-RN em Casa”: 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASSO 02:  Se ainda não cadastrou nenhuma senha, clique em “Cadastrar Senha” no menu direito da tela. 

 

 

PASSO 03:  Escolha o tipo de acesso entre “Farmacêutico”, “Não-Farmacêutico”, “Técnico” ou “Empresa”. 

Preencha os dados da sequência pedidos no formulário: CPF, CRF, CNPJ, data de nascimento, conforme cada 

caso. 

 

Empresas: 

 



PASSO 04: Preencha os dados solicitados no formulário, como o tipo de cadastro, CRF, CPF/CNPJ, e-mail e 

escolha sua senha de acesso. Não esqueça de clicar no botão de aceite dos termos e condições para prosseguir 

e clique em Gravar. 

 

PASSO 05: Nesta tela, alguns de seus dados cadastrados anteriormente na base de informações do CRF-RN 

aparecerão já preenchidos. Você pode alterá-los (clicando em Informar Novo endereço ou telefone ou e-mail) ou 

confirmá-los (clicando em “Manter os mesmos dados de endereço ou telefone ou e-mail). Depois, só clicar em 

SALVAR PROTOCOLO. Pronto! Você já pode acessar diversos serviços do CRF-RN no conforto de sua casa! 

 

 

 

 



Atenção: Esse passo a passo é para primeiros acessos. Caso já tenha efetuado o cadastro, 

basta informar:  

1- Tipo de Acesso: Pessoa Física/ Pessoa Jurídica;  

2- CPF: O mesmo informado no cadastro de acesso; 

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. 

3- Senha: A mesma informada no cadastro de acesso. 

 


