


Olá, Farmacêutico!

Você pode atualizar seus dados cadastrais e ter acesso a diversos serviços em apenas alguns 
cliques! Acessar o CRF-PR em Casa é muito simples.
Siga o passo a passo.



Acesse o portal do CRF-PR (www.crf-pr.org.br). Na barra lateral à esquerda, clique no link “CRF-PR em Casa”.1

http://www.crf-pr.org.br


Caso já tenha acesso, clique no local indicado. 

No local indicado, selecione o tipo de acesso (Pessoa Jurídica ou Pessoas Física) e informe seu CPF e senha. 
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Clique no ícone “Meus dados (Atualiz. Endereço/Contatos)” 3



Verifique o endereço e o(s) contato(s) atual(is) para ter certeza que stão atualizados. 

Se o ENDEREÇO ATUAL não estiver atualizado, clique na frase vermelha “Clique aqui para informar o NOVO ENDEREÇO”

Digite o número do novo CEP e aperte ‘ENTER’ ou clique no botão de PESQUISA ao lado

Caso ENCONTRE o logradouro compatível com o CEP digitado, informe o complemento do endereço (quadra, lote, número, 
apto, etc..).

4 ENDEREÇO



Caso NÃO ENCONTRE o logradouro compatível, você receberá uma “mensagem de alerta” e deverá preencher manualmente 
todos os campos do NOVO ENDEREÇO.



5
Se algum dos TELEFONES ATUAIS não estiverem atualizados, clique na frase vermelha “Clique aqui para informar o(s) 
NOVO(S) TELEFONE(S)”. 

Digite o número do(s) NOVO(S) TELEFONE(S), informando sempre o DDD antes e o número depois (Ex: (99)-0000-0000).

Caso o número de telefone da sua região tenha o nono dígito, poderá informar a sequência normalmente (Ex: (99)-00000-0000).

TELEFONE



6
Se algum dos EMAILS ATUAIS não estiverem atualizados, clique na frase vermelha “Clique aqui para informar o(s) NOVO(S) 
EMAIL(S)”. 

Digite o endereço do(s) NOVO(S) EMAIL(S), informando sempre um email válido (Ex: teste@email.com.br).

E-MAIL



5 Confira cuidadosamente todas as informações alteradas. 

Caso ESTEJA DE ACORDO com os dados informados, clique no botão SALVAR PROTOCOLO. 

Caso NÃO ESTEJA DE ACORDO com os dados informados, clique no botão CANCELAR. 

Você receberá uma “mensagem de alerta” e um email com o número de protocolo do serviço gerado para autenticidade e 
posteriores consultas do andamento do mesmo (caso ainda esteja em aberto). 

Caso deseje confirmar a alteração realizada, basta entrar novamente nessa opção ou consultar os dados cadastrais.



ATENÇÃO
1º - Caso a cidade do novo endereço seja diferente da cidade do endereço atual e o 
profissional possua R.T.(s) ativa(s): 

- Para sua segurança, a alteração de endereço “será confirmada com sucesso”. Entretanto,  
iremos avaliar se a compatibilidade entre a distância de ambos acarretará alguma 
restrição impeditiva e entraremos em contato o mais breve possível. 

2º - A alteração do email principal e/ou email secundário irá modificar também as 
informações cadastradas anteriormente no CRF-PR em Casa. 



IMPORTANTE
Para mantê-lo bem informado, com agilidade sobre os assuntos relacionados ao setor 
farmacêutico, é imprescindível que você mantenha seus dados sempre atualizados junto 
ao CRF-PR.






