
Wikipédia e Medicina

Marília Reinato Carrera
CEPID NeuroMat



Contexto



Web 2.0

● É a segunda geração de serviços online caracterizada por potencializar as formas de publicação, 

compartilhamento e organização de informações e por ampliar os espaços para a interação entre os 

participantes do processo.

● Tem repercussões sociais importantes, que potencializam processos de trabalho coletivo, troca 

afetiva, produção e circulação de informações e construção social de conhecimento apoiada pela 

informática.

● De acordo com Tim O’Reilly, um princípio chave da Web 2.0 é que os serviços se tornam melhores 

quanto mais as pessoas os utilizarem.



Wiki

● É uma coleção de páginas em hipertexto, que permite a alteração e o armazenamento de 

informações cooperativamente (o conteúdo é de posse de todos). 

● Funciona como um banco de dados, em que qualquer usuário pode editar uma página de maneira 

ágil e fácil sem precisar da autorização do autor da versão anterior. 

● A primeira wiki (WikiWikiWeb) foi criada por Ward Cunningham em 1995. 

● O nome deriva do termo havaiano wikiwiki, que significa ligeiro, rápido e veloz. 

● O software wiki desenvolvido originalmente para os projetos da Wikimedia Foundation é o 

Mediawiki.



Wikimedia Foundation

● É uma organização beneficente e sem fins lucrativos que mantém 15 projetos baseados em 

software wiki, incluindo a Wikipédia. 

● Foi criada em junho de 2003 por Jimmy Wales, um dos fundadores da Wikipédia. 

● Está sediada em São Francisco, na Califórnia. 

● Conta com uma equipe de cerca de 280 pessoas, liderada pela diretora executiva Katherine Maher. 

● É financiada por doações e subsídios que contribuem com a tecnologia para manter os sites dos 

projetos da Wikimedia Foundation acessíveis, rápidos e seguros.



Projetos da Wikimedia Foundation

● Wikivoyage

● Wikcionário

● Wikiquote

● Wikilivros

● Wikisource

● Wikispecies

● Wikinotícias

● Wikiversidade

● Wikidata

● MediaWiki

● Meta–Wiki

● Incubator

● Labs

● Wikipédia

● Wikimedia Commons



Licença Livre

● Liberdade de executar o programa para qualquer propósito. 

● Liberdade de estudar e de adaptar o programa às necessidades do usuário. 

● Liberdade de redistribuir cópias do programa. 

● Liberdade de distribuir cópias de versões modificadas do programa. 

● O acesso ao código fonte é um pré requisito para as liberdades.

● Free Software Foundation — Free Documentation License (GFDL).

● Creative Commons (CC) — CC—BY—SA. 



Wikipédia



Wikipédia

● Enciclopédia eletrônica colaborativa, livre e multilíngue.

● Criada em 2001 por Jimmy Wales e Larry Sanger.

● Disponível em mais de 290 idiomas.

● Possui cerca de 80.000 usuários ativos (cerca de 6.000 usuários ativos na Wikipédia em português) e 

cerca de 6.000.000 artigos (cerca de 960.000 artigos na Wikipédia em português). 

● É o sexto site mais acessado do mundo.



O que a Wikipédia não é?

● Enciclopédia impressa

● Fonte primária de dados

● Dicionário 

● Jornal

● Fórum de discussões

● Plataforma de divulgação

● Repositório de arquivos prontos

● Blog, rede social ou similar

● Guia ou manual

● Bola de cristal

● Repositório desordenado de informações

● Conteúdo reservado

● Censurada

● Consultório médico

● Revista científica



O que a Wikipédia não é?

● Consultório Médico – Embora haja artigos sobre diferentes assuntos da área de saúde, não há 

garantia sobre a precisão das informações. É recomendado que os leitores procurem um 

profissional da saúde para diagnósticos e tratamentos de doenças.

● Revista Científica –  A Wikipédia é uma enciclopédia eletrônica com artigos enciclopédicos, que 

podem referenciar artigos acadêmicos. A Wikipédia não é uma revista acadêmica. Na Wikipédia, o 

editor deve evitar dar opiniões ou tirar conclusões sobre as referências bibliográficas. A Wikipédia 

não produz conhecimentos novos.



Acessibilidade das Informações

● Colocar as informações mais compreensíveis no início do artigo.

● Incluir exemplos em outros idiomas da Wikipédia.

● Explicar fórmulas matemáticas.

● Inserir figuras, gráficos, entre outras representações visuais.

● Evitar o uso excessivo de jargões e siglas. 

● Usar linguagem próxima à linguagem coloquial (por exemplo, fazer analogias à vida real).

● Não é necessário fazer um artigo simplório para tornar o conteúdo.



Cinco Pilares da Wikipédia

● Enciclopedismo – Os editores da Wikipédia devem seguir as políticas que não permitem a pesquisa 

inédita e serem rigorosos nas informações inseridas. 

● Neutralidade  – Os editores da Wikipédia devem ser regidos pela imparcialidade (apresentar os 

diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto quando for necessário).

● Licença Livre – Não violar direitos autorais (copyright). Os artigos da Wikipédia devem ser 

compatíveis com as licenças livres, que permitem modificar e redistribuir o conteúdo sem aviso 

prévio, inclusive de forma comercial.



Cinco Pilares da Wikipédia

● Convivência Comunitária – Respeitar os editores da Wikipédia, mesmo que não esteja de acordo 

com eles. Não utilizar contas múltiplas para apoiar posições, para insultar pessoas ou para participar 

de votações.

● Liberalidade nas Regras – Não é necessário alcançar a perfeição na primeira edição na Wikipédia 

(todas as versões dos artigos são preservadas em um histórico).



Confiabilidade das Informações

● Se qualquer pessoa pode editar na Wikipédia, como saber se a enciclopédia eletrônica é tão precisa 

quanto fontes estabelecidas como a Encyclopaedia Britannica? 

● De acordo com o artigo Internet Encyclopaedias Go Head to Head, publicado pela revista Nature em 

dezembro de 2005, a Wikipédia se aproxima da Encyclopaedia Britannica em termos de precisão de 

conteúdos científicos. 

● A partir da revisão de pares de 42 verbetes da Wikipédia e da Encyclopaedia Britannica, a análise 

apontou que a Wikipédia apresentava quatro erros enquanto a Encyclopaedia Britannica 

apresentava três erros em conteúdos científicos.



ARTIGO EM DESTAQUE

















Wikipédia e Educação



Pontos Negativos

● Conflitos com editores da Wikipédia. 

● Dificuldade de se familiarizar com o software wiki. 

● Preocupação com violação de direitos autorais.



Pontos Positivos

● Reflexão sobre o modelo de aprendizado, com o distanciamento das atividades e das avaliações 

convencionais em sala de aula. 

● Contribuição para um recurso público, desenvolvimento de uma nova tecnologia e interesse em 

criar e compartilhar conteúdos com uma comunidade online mais ampla. 

● Impacto social do trabalho.

● Desenvolvimento de habilidades como trabalho colaborativo, afinidade com o software wiki, 

técnicas de pesquisas, escrita objetiva, olhar crítico para selecionar e distinguir fontes mais 

confiáveis de fontes menos confiáveis e apresentação do conteúdo de maneira didática. 

● Confiança na Wikipédia, sobretudo como fonte de consulta de referências bibliográficas.



Wikipédia e Ciência



Pontos Negativos

● Concepção de uma enciclopédia como uma obra cujos autores são majoritariamente especialistas e 

cujo texto é submetido a um corpo definido de revisores. 

● Episódios de vandalismo, que dão a impressão de que os artigos da Wikipédia não são confiáveis.



Pontos Positivos

● Potencial aumento de citações. 

● Transdisciplinariedade (por exemplo, o hipertexto). 

● Revisão entre pares dinâmica. 

● Disponibilização de conteúdo científico de qualidade em uma lógica de produsage. 

● Cultura que engaja receptores a se aprofundarem na ciência.



Iniciativa Wikipédia CEPID NeuroMat 

● 96 artigos criados.

● 333 artigos editados.

● 1,68 mil edições no total.

● 374 mil palavras adicionadas.

● 1,9 milhão de visualizações de artigos.

● 1.028 arquivos carregados no Wikimedia Commons.



VERSÃO ATUAL, COM 34.482 BYTES



VERSÃO APÓS EDIÇÃO DO CEPID NEUROMAT, COM 33.388 BYTES



PRIMEIRA VERSÃO, COM 1.015 BYTES









IMAGEM DE VALOR







Parceria com Museu de Anatomia Veterinária

● 191 imagens carregadas.

● 158 imagens visualizadas, das quais todas foram utilizadas em algum verbete.

● 209 páginas em 25 wikis utilizaram as imagens.

● 4.905.759 visualizações até março de 2017.

● Glycerination of Bovine Kidney é a imagem com maior número de visualizações (159.163 

visualizações), utilizada nos artigos Mammal (Wikipédia em Inglês), Mamíferos (Wikipédia em 

Português), Escrezione (Wikipédia em Italiano) e  Glicerinação (Wikipédia em Português).



Edição na Wikipédia

























Wikipédia e Medicina



WikiProject Med

● É uma organização sem fins lucrativos fundada em dezembro de 2012 com o objetivo de melhorar e 

divulgar conteúdos médicos nos projetos da Wikimedia Foundation por meio de diferentes 

iniciativas, como parcerias com organizações ou palestras em universidades.

● Está sediada no Estado de Nova York, mas é um grupo global com membros de todos os 

continentes. 

● Incentiva projetos de medicina em vários idiomas na Wikipédia como o WikiProject Medicine 

(Wikipédia em Inglês) e o WikiProjeto Saúde (Wikipédia em Português).



WikiProject Medicine

● Lançado em 2004 pelo Dr. Jacob de Wolff. Fruto da fusão do WikiProject Clinical Medicine e do 

WikiProject Preclinical Medicine, é um dos projetos mais ativos na Wikipédia. Desde 2011, os 

colaboradores contam com um catálogo de subprojetos e forças tarefas. 

● É o braço da Wikipédia em Inglês do WikiProject Med, a comunidade internacional de projetos 

médicos da Wikimedia Foundation.

● O objetivo é ajudar na curadoria e no gerenciamento dos artigos médicos na Wikipédia, com a 

produção de conteúdo e a discussão de várias questões em sua página de discussão.









Relato de Experiência

● De acordo com reportagem da CBC News publicada em agosto de 2014, estudos indicam que pelo 

menos 50% dos médicos utilizam a Wikipédia. Em 2013, os conteúdos médicos na Wikipédia 

receberam 5 milhões de acessos.

● Dr. James Heilman edita na Wikipédia desde 2011, contribuindo com o National Institutes of Health, 

o Cochrane Collaboration e o Cancer Research UK por meio do WikiProject Medicine. O objetivo é 

melhorar os 200 principais artigos sobre medicina na Wikipédia, como conteúdos sobre câncer, 

diarreia e hepatite A.

● Dr. James Heilman também pretende traduzir os 200 principais artigos sobre medicina na Wikipédia 

do inglês para outros 286 idiomas, contribuindo com o Translators Without Borders. 



Relato de Experiência

● Segundo a reportagem da CBC News publicada em agosto de 2014, a Wikipédia é a segunda fonte 

de informação mais utilizada pelos estudantes de medicina do Dr. James Heilman (apesar da 

possibilidade de apresentar informações incorretas, a Wikipédia é o ponto de partida da pesquisa de 

vários estudantes).

● Dr. James Heilman destaca que encoraja seus pacientes a utilizarem a Wikipédia contato que eles 

sejam críticos e consultem várias fontes de informação e ressalta que a Wikipédia é uma forma de 

levar conteúdo médico de alta qualidade para pessoas que precisam.

● Em 2016, Dr. James Heilman publicou o artigo Medical Journals and Wikipedia: A Global Health 

Matter no The Lancet.



Wikipédia Médica

● É um aplicativo que reúne 50 mil artigos sobre medicina em português, traduzido pelas 

comunidades brasileira e portuguesa da Wikipédia. 

● O programa foi lançado pela Wikipédia em 2016, fruto do WikiProject Medicine liderado pelo Dr. 

James Heilman.

● Está disponível para download gratuito no Google Play para o sistema operacional Android como 

sistema operacional.



MATERIAL PRODUZIDO PELA 
WIKI EDUCATION FOUNDATION
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