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A Candidíase Vulvovaginal é um distúrbio ocasionado pelo crescimento exacerbado de 

leveduras comensais do gênero Candida na mucosa do trato urogenital feminino. O seu 

tratamento visa melhorar os sintomas que a paciente apresenta, sendo que os medicamentos a 

serem utilizados podem ser recebidos na farmácia básica ou na unidade básica de saúde do 

município por serem distribuídos pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e 

dispensados nas referidas unidades. A CAF é um estabelecimento municipal, estadual ou 

federal que exerce atividade atacadista de medicamentos destinados ao abastecimento das 

farmácias públicas e a distribuição realizada por ela consiste no suprimento de medicamentos 

às unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo oportuno, para posterior dispensação 

à população usuária. O presente trabalho teve como objetivo principal realizar um 

levantamento dos antifúngicos distribuídos para tratamento de candidíase vulvovaginal na 

Central de Abastecimento Farmacêutico do município de Cruz das Almas-Bahia. Tendo como 

objetivos específicos: realizar uma comparação das quantidades de antifúngicos destinados ao 

tratamento da candidíase vulvovaginal distribuídas pelo CAF no período de 12 meses; e 

verificar se há algum período do ano cuja distribuição de antifúngicos seja maior. Foi uma 

pesquisa descritiva acerca do tema e uma pesquisa documental, com característica 

quantitativa, nos registros de distribuição mensal da Central de Abastecimento Farmacêutico 

que busca contribuir com a compilação dos dados sobre a distribuição de medicamentos 

antifúngicos no tratamento de infecções fúngicas genitais da mulher causadas por Candida 

spp. Foram coletados os dados da distribuição de antifúngicos do período de 12 meses, 

compreendendo de setembro de 2018 a agosto de 2019. Resultados: Só havia na CAF o 

fluconazol oral de 150 mg e o creme vaginal miconazol 2%. Os dados coletados estão sendo 

tabulados conforme o previsto, para avaliar a distribuição dos medicamentos antifúngicos 

para as dezesseis (16) unidades de saúde e para a farmácia básica do município de Cruz das 

Almas, sendo que nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, e janeiro e fevereiro 

de 2019 não houve dispensação por não haver medicamentos antifúngicos para tratamento de 

CVV no estoque da CAF. Nos meses de março e abril não havia miconazol 2% no estoque. 

Nos demais meses houve oscilação das quantidades dispensadas. Em todo o processo, é 

importante que os medicamentos sejam monitorados de acordo às suas características e 

tenham todas as etapas de distribuição devidamente documentadas. Assim, é possível que se 

garanta a dispensação um produto de qualidade, segurança e eficácia preservadas. 
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