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Descrição MWC LatAm:

Inscrição: 

Secretariado técnico

www.atenta.es www.madridwristcourse.com/latam

Diretores: Dr. Pedro J. Delgado e Dr. Ricardo Kaempf
Co-diretor: Dr. Raimundo Araujo

26 - 27 de Setembro 2022

11311 Concept Blvd, Largo, FL 33773, Estados Unidos

O curso avançado de artroscopia “Madrid Wrist Course - MWC”, realizado na cidade de Madri - 
Espanha, está em sua sétimo edição e é realizado no mês de Fevereiro. Com o sucesso cada vez 
maior desse curso, levando a uma demanda vagas que chegou ao seu limite e contando com um 
“staf” cada vez mais globalizado que necessita se comunicar em inglês, surgiu a idéia de fazermos 
um segundo curso anual. Esse de nível básico a intermediário, voltado para os colegas da América 
Latina e com a comunicação feita em espanhol / português, utilizando a mesma estrutura e pro-
fessores do já consagrado do MWC.

Assim, com uma parceria com o centro de treinamento CONMED, localizado na cidade de Tampa 
(Flórida - EUA), realizaremos em Setembro de 2022 o Madrid Wrist Course LatAm (Latino América).

Uma oportunidade única para médicos especialistas em cirurgia da mão que queiram começar 
ou aperfeiçoar o uso da artroscopia nos procedimentos para tratamento de patologias do punho 
e mão.

Curso teórico-prático: $ 2000 dólares
Curso teórico-observador: $ 800 dólares

Pedro J. Delgado 
(España)

Ricardo Kaempf
(Brasil)

Raimundo Araújo
(Brasil)

Márcio Aita
(Brasil)

Gustavo Gómez
(Argentina)

Rene Jorquera
(Chile)

Kim Casañas
(España)

Andrea Atzei
(Italia)

Diretores: 

Co-diretor: 

Professores confirmados:

Dr. Pedro J. Delgado

Dr. Ricardo Kaempf

Dr. Raimundo Araujo



Sessão 1: Conceitos iniciais Sessão 3: Trauma

Sessão 2: Patologias frequentes Sessão 4: Polegar

Teórica: Teórica:

Teórica: Teórica:

Abertura e boas vindas

História da artroscopia de punho e vantagens.

Tratamento do cisto sinovial volar. Portais para STT e CMC.

Materias usados nos procedimentos.

Exame da FCT, lesão central da FCT e waffer. Tratamento da fratura rizartrose.

Portais e “set up”.

Tratamento do cisto sinovial dorsal. Tratamento da fratura de Bennett.

Exames do punho normal.

Exame e lesão periférica da FCT. Tratamento da artrose STT.

Complicações e como evitá-las.

Tratamento da fratura do rádio distal - lesões associadas. 

Tratamento da fratura do rádio distal - mini open. 

Tratamento da fratura do escafoide.

Tratamento da pseudo-artrose do escafoide.

Exame do ligamento ES e tratamento (Mathoulin e âncoras).

SLAC wrist - estiloidectomia.

Práctica Práctica

Práctica

Práctica
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