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O que é o Wikidata
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O que são dados livres? 
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A academia está conectada ao Wikidata

Autores de artigos sobre o Wikidata: 

https://searchy.toolforge.org/search/Q2013
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Wikidata na literatura biomédica
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Wikidata for 5-star Linked Open Databases:
 A case study of PanglaoDB

https://github.com/lubianat
https://github.com/jvfe


PanglaoDB e 5-star Linked Open Data

espécie símbolo oficial do gene Tipo celular

Mm Hs ACHE neurônio colinérgico

http://www.wikidata.org/entity/Q101405051 (neurônio colinérgico humano)
https://www.wikidata.org/entity/P8872 (é marcada por)
https://www.wikidata.org/wiki/Q407983 (o gene ACHE humano)

http://www.wikidata.org/entity/Q101405051
https://www.wikidata.org/entity/P8872
https://www.wikidata.org/wiki/Q407983


Migrando informação para o Wikidata



Permissão dos desenvolvedores

● Todo conteúdo no Wikidata é CC0 
(Domínio Público)

● Fontes importadas em totalidade 
precisam estar disponíveis em 
licensa compatível (CC0)



Selecionando os campos

● Base de interesse PanglaoDB tinha 16 campos diferentes
● Somente 3 campos eram de fato interessantes para integrar:

■ Espécie
■ Tipo de célula
■ Símbolo oficial do gene



Mapeando/criando propriedades no Wikidata 

● Há uma variedade de relações biomédicas no Wikidata
● Mais relações podem ser criadas se houver demanda
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Mapeando/criando items no Wikidata 

"B cells"

célula B 
(Q188930)

célula B de camundongo
(Q104416288)

célula B humana 
(Q68620797)



Adicionando declarações referenciadas

● 15656 declaraçõe com o pacote Wikidata Integrator Python

https://w.wiki/3ZGz

https://w.wiki/3ZGz


Buscas SPARQL no Wikidata
relações tipo celular - doença

https://w.wiki/3HjX 
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tipo celular doença genes

célula beta 
humana

obesidade PCSK2, ADCYAP1, 
SLC30A8

célula beta 
humana

tipo 2 diabetes SLC30A8, TGFBR3

célula beta 
humana

Doença de Parkinson SH3GL2

https://w.wiki/3HjX 

Buscas SPARQL no Wikidata
relações tipo celular - doença

https://w.wiki/3HjX


Trunfos:

● Ligação direta com a Wikipédia
● Comunidade enorme super diversa em especialidades
● Interface para uso Web e programático
● Acomoda multiplas línguas
● Muito aberto: chegar e editar

Por trás do conteúdo: Wikidata como ponte educacional 
para a web semântica



O Wikidata está inserido na academia brasileira



O Wiki Movimento Brasil tem papel central no Wikidata

Organização do WikidataCon 2021

em parceria com WMDE 

Série de treinamentos premiada, 
com bastante coisa em português
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