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O QUE FOI IMPLEMENTADO  

  Site	  da	  BVS	  MS	  u7lizando	  o	  gerenciador	  de	  
conteúdos	  Wordpress.	  

  Metodologia	  u7lizada:	  

  Desenvolvimento	  pela	  BIREME	  do	  plugin	  da	  
BVS	  para	  Wordpress	  mantendo	  “cara”	  dos	  
sites	  do	  modelo	  e	  possibilitando	  a	  
integração	  com	  o	  IAHx	  (BIREME);	  

  Concepção	  do	  layout	  (MS)	  



O QUE FOI IMPLEMENTADO 

  Migração	  do	  conteúdo	  do	  BVS	  site	  para	  o	  
Wordpress	  (BIREME);	  

  Hands	  on	  para	  customização	  dos	  conteúdos	  
importados	  para	  o	  Wordpress	  (MS	  e	  
BIREME);	  

  Avaliação	  e	  validação	  do	  site	  da	  BVS	  MS	  por	  
meio	  do	  site	  www.dasilva.com.br	  que	  
verifica	  o	  código	  do	  das	  páginas	  e	  
recomenda	  alterações	  no	  código	  para	  
atender	  aos	  quesitos	  de	  acessibilidade.	  









O QUE AINDA DEVE SER 
FEITO? 

  Criar	  opções	  de	  aumento	  de	  letra	  e	  de	  navegação	  
direta	  para	  os	  grandes	  blocos	  do	  site	  (headers);	  

  Realizar	  validação	  humana	  para	  verificar	  a	  
navegabilidade	  e	  a	  correção	  de	  erros	  não	  
iden7ficados	  pelo	  validador	  de	  sites;	  

  Evitar	  o	  uso	  de	  novas	  janelas	  e	  pop-‐ups	  pois	  tornam	  
a	  navegação	  inacessível	  aos	  deficientes	  visuais,	  
desconfigura	  o	  histórico	  e	  interfere	  na	  opção	  voltar;	  

  Tornar	  o	  site	  amigável,	  facilitando	  a	  navegação	  por	  
meio	  do	  teclado.	  



O QUE SIGNIFICA MANTER O 
SITE ACESSÍVEL 

  Definir	  e	  ter	  claro	  qual	  é	  o	  publico	  alvo;	  
  Trabalho	  diário	  e	  estudo	  constante	  para	  

evitar	  que	  alterações	  feitas	  no	  dia	  a	  dia	  
comprometam	  a	  navegação	  e	  a	  
acessibilidade	  do	  site	  para	  pessoas	  com	  
deficiência;	  

  A	  cada	  conteúdo	  publicado,	  testar	  
sempre	  que	  possível	  a	  navegação	  por	  
teclado	  e	  em	  algum	  leitor	  de	  tela	  de	  
forma	  a	  simular	  a	  navegação	  do	  usuário;	  

  Manter-‐se	  atualizado	  com	  as	  novas	  
tecnologias.	  
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