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Editorial

C
aros amigos é um prazer escrever esse editorial a respeito do Primeiro 
Premio Lilly em Câncer de Pulmão, a ser publicado nessa edição da 
revista da SBOC.

Em nome do GBOT, Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, é um prazer es-
tar aqui com vocês nesse momento tão importante para oncologia brasileira. 

Anualmente ocorrem um milhão e trezentos mil novos casos de câncer de pulmão no 
mundo, esse é um problema de proporções catastróficas. 

Nos últimos anos observamos uma grande evolução na quantidade de informações 
sobre essa doença, exigindo cada vez mais uma dedicação ao estudo desta.

O GBOT   é um grupo independente criado com a missão de agregar todos os pro-
fissionais brasileiros que participam do dia-dia contra o câncer de pulmão, além de  
fomentar a pesquisa clinicam nessa área, de maneira independente, e entender as 
particularidades dos pacientes Brasileiros. 

A criação do Primeiro Premio Lilly Prática Clínica em Câncer de Pulmão vem de 
acordo com que queremos para a oncologia Brasileira e fico muito feliz de ter par-
ticipado desse evento.

Para nós foi uma grata surpresa a qualidade técnica de alguns trabalhos, às vezes 
difíceis de julgar.

Foram selecionados três avaliadores que de forma independente avaliaram 29 trabalhos 
que seguiam as regras estabelecidas no edital.

Desses avaliamos os seguintes quesitos em notas de zero a cinco: Apresentação, 
Metodologia e Impacto na Oncologia Brasileira.

Ao final uma nota era conferida a cada trabalho e enviada a Lilly de forma indepen-
dente, aonde uma média aritmética era realizada, e a classificação final foi alcançada. 

Os trabalhos selecionados e premiados estão nessa edição e retratam com qualidade 
o cuidado ao paciente com Câncer de Pulmão no Brasil. 

Gostaria de agradecer a Eli Lilly do Brasil pela iniciativa ao realizar este evento e ter 
convidado o GBOT para fazer parte desse momento.
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