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Rastreador ocular TOBII EYE TRACKER 4C e 5 

e o software OPTKEY 
 

 

              
 

Novidade: 
Foi lançado em junho/2020 o novo TOBII EYE TRACKER 5, a próxima geração de rastreamento de 

cabeça e olhos.  

A Associação Pró-Cura possui poucos aparelho dessa nova geração, mas o mecanismo é semelhante 

ao TOBII EYE TRACKER 4C. Abaixo damos informações que serve para ambos. 

 

 

Descrição do Produto TOBII EYE TRACKER 
O TOBII EYE TRACKER é um pequeno aparelho que se prende à parte inferior da tela e se conecta 

ao seu computador via USB. Ele rastreia os movimentos da cabeça e dos olhos para identificar 

onde o paciente está olhando na tela. O TOBII EYE TRACKER junto ao programa OPTIKEY permite 

ao paciente com E.L.A. ter total controle das funções do computador como se estivesse usando 

teclado e mouse físicos. 

 

 

Especificação aproximada do TOBII EYE TRACKER 

• Tamanho aparelho 1,5 x 1,5 x 30 cm (Largura x Altura x Comprimento) 

• Tamanho caixa 8 x 40 x 5 cm (Largura x Altura x Comprimento) 

• Peso 95 gramas  

• Distância de operação (olhos até a tela) 50 - 95 cm  
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Internet 
É fundamental que o local tenha um bom sinal de rede com boa velocidade de internet e uma 

conexão estável. 

 

 

Descrição do OPTIKEY 
O software OptiKey é um teclado assistivo, projetado para ser utilizado com um dispositivo de 

rastreamento ocular de baixo custo, o TOBII EYE TRACKER por exemplo. Ele traz o controle do 

mouse, do teclado e, também, reproduz a fala, sendo indicado para pessoas com Esclerose 

Lateral Amiotrófica (ELA) / Doença dos Neurônios Motores (DNM). 

 

 

Configuração do Notebook para instalar um TOBII EYE TRACKER e o 

software OPTIKEY 
➢ Tela de 15 polegadas ou maior (esse requisito é principalmente devido ao conforto do usuário) 

➢ Processador CORE i3, i5 ou i7(ideal) 

➢ Memória 8G 

➢ Windows 10 

➢ É muito recomendável, se for possível, usar SSD pois é bem mais rápido para ler, carregar ou 

salvar arquivos 

 

 

Onde comprar TOBII EYE TRACKER no exterior 
O Tobii Eye Tracker pode ser comprado em vários sites de vendas, como o próprio site da Tobii, o site 

da Amazon e outros. 

  

 

Onde comprar TOBII EYE TRACKER no Brasil  
No Brasil o único local que já encontramos o Tobii Eye Tracker para ser comprado é no site do 

Mercado Livre. 

 

 

 

 


