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Introdução: A úlcera venosa (UVe) é uma lesão de membros inferiores decorrente da insuficiência 
venosa crônica (IVC) que acomete cerca de 90% desta população, possui difícil cicatrização e com 
risco de recidivar em 78% dos casos. Esse agravo representa um importante problema de saúde 
pública, com necessidade de cuidados de enfermagem, terapias tópicas, mudança no estilo de 
vida e medidas de auto cuidado para o tratamento e a prevenção da UVe. Nesse sentido, o 
enfermeiro precisa estar atento para o uso de diferentes ferramentas para otimizar o cuidado a 
estes pacientes, sendo os sistemas de classificação de enfermagem importantes norteadores para 
a avaliação do cuidado. Um destes sistemas é a NOC, que apresenta dentre os seus resultados o 
Conhecimento: controle da Doença Crônica, todavia ainda pouco explorado, pela ausência de 
definições conceituais e operacionais para seus indicadores clínicos. Objetivo: Elaborar e validar as 
definições conceituais e operacionais dos indicadores clínicos do resultado Conhecimento: 
controle da Doença Crônica em paciente com UVe. Método: Trata-se de estudo de validação, por 
consenso de especialistas do resultado de enfermagem Conhecimento: controle da Doença 
Crônica, realizado em 2016 no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). A amostra contou com 
10 especialistas enfermeiros e a coleta de dados foi realizada através de instrumento construído 
no Google form. A análise foi estatística descritiva e o projeto aprovado por comitê de ética do 
HCPA sob o nº 15-0634. Resultados: Dentre os 30 indicadores clínicos do resultado Conhecimento: 
controle da Doença Crônica foram selecionados nove com base na experiência clínica e revisão da 
literatura. Posteriormente foram elaboradas definições conceituais e operacionais para os 
indicadores selecionados, considerando a magnitude da escala Likert. Os indicadores validados 
foram: Causas e fatores contribuintes; Benefícios do controle da doença; Sinais e sintomas da 

doença crônica; Estratégias de prevenção de complicações; Estratégias para equilibrar atividade e 
repouso; Estratégias de controle da dor; Procedimentos envolvidos no regime de tratamento; 
Responsabilidades pessoais com o regime de tratamentos; Procedimentos envolvidos no regime 
de tratamento. Conclusão: A construção das definições conceituais e operacionais 
proporcionaram um entendimento da NOC na avaliação do conhecimento dos pacientes com UVe. 
A implementação dos indicadores será a etapa posterior deste estudo. Descritores: Processo de 
enfermagem. Úlcera venosa. Avaliação de resultados (cuidados de saúde). 




