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COMENTÁRIO DO EDITOR-CHEFE DA REVISTA
PORTUGUESA DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR
A Carta ao Editor é o espaço reservado na Revista Portu-

guesa de Medicina Geral e Familiar (RPMGF) para os leito-

res, neste caso Miguel Ferreira e Luísa Costa, emitirem as

suas observações, tanto na forma de críticas como de pe-

didos de esclarecimento, relativamente a artigos publica-

dos previamente na revista, neste caso o artigo Prevalência
da síndroma de fragilidade na região norte de Portugal,pu-

blicado na última edição da RPMGF, v. 34, n. 6 (2018).

Nos últimos anos, a literatura acerca da fragilidade tem

vindo a revelar um número elevado de definições e mo-

delos explicativos, diferentes entre si, podendo por vezes

causar alguma incerteza sobre o conceito e sua definição.

Na realidade, os clínicos e os investigadores têm vindo a

demonstrar um interesse cada vez maior pela fragilidade,

dividindo-se entre uma perspetiva biomédica e uma psi-

cossocial e, mais recentemente, uma multidimensional.

A título exemplificativo, Fried et al. referem que há evi-

dência de que a fragilidade não é sinónimo nem de co-

morbilidade nem de deficiência, mas que a comorbilida-

de é um fator de risco etiológico para fragilidade e que a

deficiência é um resultado de fragilidade.1

Morley et al. referem que é um estado clínico com au-

mento da vulnerabilidade do indivíduo para desenvolvi-

mento de maior dependência e/ou mortalidade quando

exposto a um fator de ‘stress’.3

Como o Editor-Chefe da RPMGF considerou ser perti-

nente a publicação desta carta, nestas circunstâncias houve

a possibilidade de resposta a esses comentários por parte dos

autores do artigo, neste caso Lisa Moreira, Ricardo Torre, Ana

Rollo, Hugo Silva, Vasco Duarte e Maria Antónia Cruz .

Ao atuar deste modo, o Editor-Chefe da RPMGF pensa

ter contribuído para um debate sério de ideias e ter pro-

movido uma validação da investigação.
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Uma década depois, enquanto Clegg et al. mencionam

que a fragilidade é um estado de vulnerabilidade a baixa

resolução da homoeostasia após um evento de ‘stress’, 


