
 

 

 

 

 
 

 

 

Novo módulo +Acessibilidade da Solução Rybená web 
 
Descrição das funcionalidades de acessibilidade  
 
 

Contraste Escuro 
Orientado pelo WCAG  

Aumente o contraste de todos os elementos do site com um tema de cores 
escuras de alto contraste.  
 
Contraste claro 
Orientado pelo WCAG  
Aumente o contraste de todos os elementos do site com um tema de cores 
claras de alto contraste.  

  
Contraste investido 
Orientado pelo WCAG  
Inversão total de cores para todos os elementos do site, proporcionando maior 
percepção de profundidade de cores, tornando os textos significativamente 
mais fáceis de ler e, ao mesmo tempo, reduzindo o cansaço visual para 
usuários daltônicos e deficientes visuais. 
 
Contraste dessaturado 
Orientado pelo WCAG  
Remove a saturação de todas as cores da página. Uma função de 
acessibilidade importante que ajuda os usuários com deuteranopia, tritanopia e 
outras formas de daltonismo a distinguir melhor o conteúdo do seu site. 

 
Links destacados 
Enfatize links, botões e outros elementos interativos em cores claras e de alto contraste que sejam fáceis de 
identificar. Destaca itens clicáveis para facilitar a usabilidade, navegação e acessibilidade geral do site. 
 
Guia de leitura 
Converte o cursor em um guia de leitura horizontal de alto contraste. Foca e orienta os olhos para reduzir o cansaço 
visual para usuários com deficiência visual, disléxicos, cognitivamente deficientes e usuários com presbiopia. 
 
Máscara de Leitura 
Apresenta linha de foco de leitura destacado. Foca e orienta os olhos para reduzir o cansaço visual para usuários 
com deficiência visual, disléxicos, cognitivamente deficientes e usuários com presbiopia. 
 
Fonte amigável para dislexia 
A fonte de dislexia amigável melhora a legibilidade para pessoas com dislexia e fornece uma experiência de leitura 
mais fácil e fluida que é personalizada para visitantes do site com dislexia. 
 
Espaçamento de Texto 
Orientado pelo WCAG  
Modifique o texto e o espaçamento entre linhas para melhorar a legibilidade para usuários disléxicos e com 
deficiência visual. Oferece três graus de ajustes para uma experiência de leitura personalizada e mais acessível. 
 
Aumentar o tamanho do texto 
Orientado pelo WCAG  
Alterna os textos na tela por meio de quatro níveis diferentes de aumentos de tamanho do texto. Torna cada parte 
do seu site instantaneamente mais legível. 
 


