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APRESENTACÃO

Este livro traz a evolução da técnica Godoy & Godoy de drenagem linfática manual,
abordando passo a passo cada conceito e a base cientifica de seu desenvolvimento. Foi do
experimento cientifico, in vitro, in vivo e clínico, estabelecendo assim a possibilidade de
reprodução de seus resultados. Estimula a avaliação das técnicas de drenagem trazendo
sugestões de modelos de pesquisa. Aborda a drenagem linfática manual e mecânica do
sistema linfático superficial e profundo.
Abordagem de casos no linfedema pós tratamento do câncer de mama, cirurgias estéticas de
face, abdome e trauma são ilustrados passo a passo.
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