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O começo do fim (begin the ends)

“Uma pontada e nem chega a doer
mal estar vago que nem nome tem
mas clama de novo e logo ela vem
é um desconforto agora viver

Como, de que tenta queixar-se?
como dizer esta coisa indizivel?
dentro de você diz : ‘é tão desprezivel !’
mas ela se agarra e suga com disfarce

Tão estranho e raro o mundo se porta,
pronto ela cresce e extingue a esperança,
até que afinal você já alcança
que o dardo da morte você não suporta”

Theodor Storm, poeta
Morto por câncer gástrico
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“Só quem não procura se livra do erro”
Albert Einstein

In the word of surgical oncology
Biology is King
Selection is Queen
Technical maneuvers are the Prince and Princess
Occasionally the Prince or Princess tries to usurp the throne;
They almost always fail to overcome the powerful forces of the
King and Queen.

(Blake Cady, 1997)

Se não puder ser expresso em números, não é ciência, é opinião.

(Time Enough for love, Robert A. Heinlein, 1993)
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Lista de abreviaturas, símbolos e siglas

QOL – Quality of Life
EORTEC – “European Organization for Research and Treatment of Cancer”
QLQ C30 – Quality of life questionnaire – C30
QLQ STO22 – Quality of life questionnaire – STO22
HCFMUSP – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo
HUUSP – Hospital Universitário da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo
ECOG – European Cooperative Oncologic Group
JRSGC – Japanese Research Society for Gastric Cancer
TNM – Tumor-node-metastasis Stage System
AJCC – American Joint Cancer Committee
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QL – Qualidade de vida global
Ph – Desempenho físico
Rf – Desempenho funcional
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Ef – Desempenho emocional
Cf – Desempenho cognitivo
Sf – Desempenho social
Fa – Fadiga
Nv – Náuseas e vômitos
Pa – Dor
Dy – Dispnéia
Sl – Insônia
Ap – Perda de apetite
Co – Constipação
Di – Diarreia
Fi – Dificuldades financeiras
K – Karnofsky
N – Escala Visual Analógica Numérica
Z – Zubrod
Eva – Escala Visual Analógica de faces
Dg – Disfagia
P – Dor
Rfx – Refluxo esofagiano
Eatr – Restrição alimentar
Anx – Ansiedade
DM – Percepçao de sabores
T – Percepção do desejo de alimentos
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