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A estomaterapia é especialidade da enfermagem, cuja titulação é concedida no Brasil pela
Sociedade Brasileira de Estomaterapia que requer a realização de curso reconhecido pela
instituição, em nível de especialização, e a aprovação em concurso de título, realizado pela
mesma Sociedade. A especialidade representa para a categoria dos enfermeiros oportunidade
de autonomia e reconhecimento, pois a demanda crescente do cuidado de pessoas com
estomias, feridas, fístulas, drenos, cateteres e incontinências anal e urinária (crescentes com o
envelhecimento populacional) faz aumentar também as oportunidades de trabalho para os
estomaterapeutas. A pesquisa ora apresentada foi realizada com 23 participantes de um
workshop (22 mulheres e 1 homem) realizado em evento nacional da área, com o objetivo de
conhecer as trajetórias profissionais de congressistas mediante o preenchimento de
questionário com questões abertas, orientado para a escrita dos acontecimentos marcantes que
definiram a escolha pela profissão e pela especialidade, seguido da organização dos registros
em biogramas. Os participantes tinham idade entre 27 e 60 anos, sendo 15 casadas. Os
registros mostraram como acontecimentos marcantes nas trajetórias profissionais o
nascimento dos filhos e as separações conjugais, que demandam das mulheres o protagonismo
na chefia das famílias e, em consequência, a busca por melhores remunerações e flexibilidade
de horários. Entretanto, de maneira geral, prevalece entre os respondentes a busca por
autonomia profissional e por reconhecimento, embora essas conquistas representem uma
longa trajetória de estudo, jornadas triplas de estudo e trabalho, intensa dedicação. Os
resultados reafirmam a busca pelo crescimento em uma profissão considerada feminina, cuja
condição de tradicional subalternalidade tem na especialidade e na titulação oportunidade de
status referendado pela autonomia profissional e por melhor remuneração pelo trabalho
assalariado.
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