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TRADUÇÃO LIVRE 

Medicina regenerativa e guerra: um foco da linha de frente para a área da  

Defesa do Reino Unido 

RESUMO 

Os conflitos prolongados no Iraque e no Afeganistão mostraram o avanço do atendimento ao trauma, ele-
vando-o a um ponto nunca antes visto na guerra. A rápida aprendizagem das lições oriundas da pesquisa 
na assistência a vítimas de combate, reforçada pela urgência dos riscos, contribuíram para introduzir, 
ano após ano, melhorias no atendimento aos feridos. Esses paradigmas, no entanto, só podem efetiva-
mente impedir a progressão dos danos.  

Por outro lado, as abordagens da medicina regenerativa possuem um potencial verdadeiro, para ir além 
da cessação dos danos de explosões ou traumas balísticos, estimulando sua reversão desde um mo-
mento muito precoce após uma lesão.  

O cenário internacional nos ambientes austeros em que a assistência médica operacional é fornecida, 
mostra um desafio quase único para o desenvolvimento e a tradução das tecnologias de medicina 
regenerativa. Paralelamente, no entanto, a medicina regenerativa sempre será considerada prioridade 
inerente ao risco para as áreas da Defesa. 

Ao focar nossas prioridades operacionais para a medicina regenerativa, os autores realizaram uma 
revisão do panorama atual da pesquisa no Reino Unido e no exterior,  buscando ampla opinião clínica. 
Nossas prioridades são todas aplicáveis nos avançados para atendimento ao paciente, e estão focadas 
em três áreas amplas e atualmente pouco pesquisadas, a saber: (a) sangue, como um tecido estratégico; 
(b) a mecanobiologia da perda de tecido profundo e abordagens mecanobiológicas para a regeneração, 
e; (c) modificação da resposta endógena.  

Ao nos concentrarmos nessas áreas, esperamos engendrar o desenvolvimento de soluções 
regenerativas para melhor recuperação funcional de lesões sofridas em conflito. 


