
DEPOIMENTOS DE USUÁRIOS  do ORTHOMOUSE 
 

 
Caro Dr. Segalle: 
Sim, realmente a cada dia, aos poucos, venho me habituando mais ao 
Orthomouse. E sempre que houver a oportunidade outras pessoas saberão 
dos seus benefícios. 
Possuo uma mesa especialmente adaptada, estou testando os outros 
prolongadores e já uso o mouse com as configurações sugeridas, o que 
melhora a precisão e mesmo não sendo perfeita tem sido bem 
satisfatória. Ainda estou me adaptando e mantê-lo-ei informado dos 
resultados mais adiante. 
Sobre o meu depoimento, fique a vontade para utilizá-lo. Gostaria 
apenas de deixar a ressalva de que não sou um usuário com danos 
avançados provocados pela tendinite, como ocorre com outros... Já 
venho sofrendo dores por uso constante e espero apenas evitar o avanço 
da situação. Meu objetivo é poder trabalhar de forma mais confortável e 
prazerosa... E nisso o Orthomouse tem me parecido inegavelmente 
exemplar. 
De resto, grato novamente pela atenção, e tenha uma ótima semana. 
Glauber Rocha 
 
Boa tarde Srs, 
Desculpe por não ter entrado em contato antes... Como dito nos emails anteriores eu estive 
dedicado num projeto importante e mal tive tempo de ver os emails. 
Felizmente o produto chegou quinta-feira, aproximadamente ao meio dia, 
como o prometido, e não podendo perder tempo pluguei-o imediatamente 
no meu PC, escolhi o prolongador que se adaptou melhor ao meu uso e 
comecei a testá-lo. 
Já de cara pude notar a incrível diferença no conforto proporcionado 
pela "pegada" do produto. A primeira coisa que me passou pela cabeça 
foi "como uma boa idéia, aparentemente tão simples, não podia ter 
sido aproveitada antes?" É bem verdade que no primeiro dia tive uma 
baixa na produtividade em virtude de não estarem habituado às dimensões 
do novo mouse, mas nada que comprometesse a qualidade do meu serviço. 
Era apenas um incômodo notar que não era meu mouse habitual e prestar 
muita atenção a cada movimento. 
Até em alguns momentos mais críticos, visando agilizar algumas fases 
do projeto, retornava ao meu antigo mouse para desempenhar uma ou 
outra função... Mas logo depois de uma hora de uso as dores no pulso 
incomodavam, e eu voltava p o Orthomouse, RS. É incrível o alívio 
proporcionado ao voltar a manuseá-lo. 
Resumindo, nesses últimos 4 dias totalizei mais de 50 horas de trabalho intenso e em 
nenhum momento o produto me desapontou quanto a sua proposta... Depois que me 
acostumei os comandos pareciam naturais. 
Agradeço por proporcionarem um produto de ótima qualidade e que 
respeita seus usuários e clientes acima de tudo. 
Creio que o único ponto que poderia melhorar seja a resolução do 



sensor (DPI). Pelo menos para usuários como eu, que utilizam programas 
gráficos, em arquivos com muita qualidade e riqueza em detalhes, onde 
geralmente é necessário selecionar ou mover algo "naqueles pequenos 
milímetros" isso seria um grande adicional. Com certeza ao usuário 
comum é perfeito. 
Fica aqui apenas uma sugestão de um cliente satisfeito... Que aguarda 
ainda ver novos produtos da Orthovia, e havendo a oportunidade, com 
certeza voltar a adquirí-los. 
Abraço e boa semana, 
Glauber Rocha 
 
 
Olá Dr. Julio. 
Na porta USB funciona/funcionou imensamente bem (estou muito satisfeito por sinal) 
desde a chegada do mouse. 
Estou tentando no outro tipo de porta porque minhas USB estão lotadas (impressora, 
webcam, internet). 
Att. 
Rodrigo Randow de Freitas 
Doutorando Aqüicultura (FURG) 
 
 
Olá Amigos,  
Compartilho minha experiência sobre dores que comecei a ter a ± 3 meses e constatei que 
seria os primeiros sintomas de LER (Lesão por Esforços Repetitivos).   
Cheguei a comprar um mouse sem fio e trabalhar com a mão esquerda, mas não resolveu 
meu problema e ainda poderia ficar com as duas mãos  prejudicadas. Antes de 
procurar tratamento resolvi pesquisar na internet sobre o assunto e mouses ortopédicos, 
achei o othomouse e resolvi arriscar. Comprei o orthomuse há aprox. um mês e não tive 
mais nenhum problema, é muito confortável, realmente valeu a pena investir. Sugiro a 
vocês que antes que qualquer problema possa aparecer indico este mouse como ferramenta 
de trabalho, pois a prevenção é melhor que a correção. 
Abraços   
Michel  
 
 
Boa tarde Dr. Segalle, acabei de receber e já estou usando!! SENSACIONAL!!! 
Um grande braço. 
Gerardo Trucci 
 
 
Gracias Dr. Segalle por su asistencia, El manual ya lo había bajado y estudiado antes de 
comprar, donde vi el gran conocimiento que usted tiene del tema.Como anécdota le 
comento que mi brazo derecho estuvo  muy afectado teniendo que trabajar con la mano 
izquierda durante casi 5 años ,este brazo también se afectó;pase por periodos de 
recuperación hoy estoy bien de mi brazo derecho y en recuperación del 
izquierdo…conversando la semana pasada con mi proveedor de informática manifestó no 
conocer mas que unos mouses de mayor tamaño que poderian ayudar pero no me convenci 



entoces Dios o la suerte quizo que en google encontrara Orthomouse donde sentí que 
parece diseñado por alguien que padeció lo  mismo que yo…..que uso mouse sin parar 
desde  fines de los 80.Estoy muy atento a sus instrucciones y las seguire con 
cuidado(realmente los tendones tienen actos condicionados del mal uso anterior) 
Por ahora era esto.Lo mantengo informado y ciertamente le consultare. 
Um fuerte abrazo 
Gerardo Trucci  
 
 
Prezado Dr Julio, 
Estou usando o Orthomouse há 2 semanas. Foi suficiente para perceber que realmente exige 
muito menos esforço. Tenho a sensação da "mão repousando no mouse". Gostei muito dos 
page-up e page-down que podem ser executados com o polegar. Divide a carga que antes 
recaia sobre os dedos médios e indicador. Sem dúvida, foi uma excelente aquisição e já 
estou fazendo propaganda entre meus colegas, alguns com problemas sérios. (Meu 
entusiasmo é tanto que me perguntaram se estou ganhando comissão:-), mas é que quando 
algo nos faz muito bem, queremos logo compartilhar para que outros também se 
beneficiem. Ainda estou desaprendendo a postura dos mouses "mutiladores". Isso significa 
que ainda vou aumentar o aproveitamento da funcionalidade do Orthomouse. 
Uma sugestão para futuros desenvolvimentos do Orthomouse: uma regulagem da pressão 
do click. Eu gostaria que um toque bem suave, bem leve, já ativasse o click do mouse, mas 
imagino que isto dependa do hardware e não do software. Ele não está duro de forma 
alguma, apenas é um gosto particular (click hiper-suave) que imagino não seja 
compartilhado pela maioria dos usuários. 
Gostaria de sugerir a inclusão de uma dica para reduzir o número de clicks com o mouse, 
talvez no manual (embora não esteja muito relacionado): 
No Windows Vista: 
MY COMPUTER / TOOLS / FOLDER OPTIONS / GENERAL / Select CLICK ITEMS 
AS FOLLOWS / Select SINGLE-CLICK TO OPEN AN ITEM (POINT TO SELECT) 
Muito obrigada 
Griselda J Garrido  
Sao Jose dos Campos, SP  
 
 
Prezado Dr Julio, 
Já tinha assistido ao programa Mercado Ético antes de entrar em contato, e a vários vídeos 
no YouTube. Foi bem elucidativo. Gostei da parte em que contou sobre as exigências das 
grandes empresas sobre a compra da patente e mudança de design do produto. E' obvio que 
não se preocupam com algo tão serio como a nossa saúde, a pesar de todo o poder de 
engenharia de que dispõem. O mínimo que deveriam fazer e' vender os equipamentos 
alertando para limites de uso. Nem e' por causa do usuário, porque todo mundo sabe 
quando e quanta dor sente, mas para que o usuário tenha uma ferramenta para provar a seu 
empregador que esta tendo problemas de saúde pela carga de digitação, como foi meu caso. 
Griselda J Garrido 
Sao Jose dos Campos, SP  
 
 
 



 
 
Estou muito satisfeito com ele, é maravilhoso, muito além 
do que eu esperava. Parabéns, sem dúvida é uma grande invenção, que 
Deus o abençoe e continue te iluminando sempre, pois é de pessoas como 
o Senhor que nós precisamos. Obrigado!! 
Fernando Cesar Costa  
 
 
Claro Dr. Júlio, o Senhor pode e deve incorporar meu depoimento, para 
que mais pessoas se convençam da importância de usar um produto de 
qualidade, criado por quem entende da área médica. Eu o estou usando 
desde que o recebi e não o troco por nada.  
Obrigado mais uma vez. 
Fernando Cesar Costa  
 
 
O OrthoMouse é muito bom. Antes, com o meu mouse antigo, todos os músculos em minha 
mão e braço estavam ficando duros acima. E com este mouse, eu trabalho o dia todo sem 
problemas. Também teve talvez uma hora para se acostumar com o botão do meio estar no 
polegar era apenas mais natural lá. Eu diria que se você está preocupado com o preço, eu já 
nem me lembro o que eu paguei.  
Kyle Edmondson – USA 
 
 
El OrthoMouse es maravilhoso! Eu gostaria de ter comprado antes, então eu não estaria 
lutando contra o túnel do carpo agora!!!!! Vou comprar um dos seus teclados na próxima! 
Jewel Christmas – USA 
 
 
Nada além de comentários positivos que emitiram as pessoas sobre o OrthoMouse. Eu 
também uso um e é como anunciado. A melhor característica dele é a adaptabilidade.  
Keith Osborne – USA 
 
 
Este mouse funciona bem para mim. Seu tamanho ajustável foi um grande diferenciador 
dos outros mouses que tenho tentado usar. Eu pensei que o clique era um pouco duro mas 
depois mudei a minha mão para a frente, como explicado no manual. Agora, o clique em 
vigor é muito mais fácil. Certifique-se deslizar para frente quando tenha sua mão segurando 
o mouse para clicar com seu dedo no  extremo inferior do botão.  
Essa é a minha dica quente.  
Amo meu novo mouse!  
Linda Bushell - USA 
 

 
Quando recebi o Orthomouse, fiquei espantado com o tamanho e formato. Imaginei que 
não me adaptaria ao mesmo (notem o conceito de me adaptar ao hardware, e não o 
contrário!) 



Entretanto, ao colocar as mãos sobre ele, as 1ªs impressões se dissiparam (e quem é que 
disse que a 1ª impressão é a que fica?), e ficou a impressão de que o mouse coube certinho 
em minha mão! O tamanho e o formato são simplesmente perfeitos. 
Dr. Segalle reforçou bastante durante nossos contatos (Dr. Segalle, muito obrigado por sua 
paciência...) que seria necessário um período de adaptação ao novo mouse. 
Na realidade, não sei se é um período de adaptação, ou se é um período de reeducação. É 
preciso reeducar a mão, e abandonar os maus hábitos que me causaram uma leve tendinite 
(a famosa LER). 
Ainda não estou pronto, pois não consegui abandonar todos os maus hábitos (são vários 
anos de trabalhos “forçados” com os mouses convencionais). Mas as dores que vinha 
sentindo tornaram-se muito menos freqüentes (e, quando as sinto, observo que estou 
usando o mouse de forma incorreta). Acho que dentro de mais algumas semanas estarei 
reeducado... 
É interessante a reação das pessoas a verem o Orthomouse. É curioso ver como mudam de 
opinião rapidamente: começam ironizando e, em poucos instantes, estão perguntando sobre 
o preço, onde comprar, etc... 
Da mesma forma, quando vou à mesa de algum colega (e uso seus mouses convencionais), 
tento entender como eu consegui usar um mouse “normal” por tanto tempo (é preciso um 
esforço constante para movimentar, clicar, etc.). Ao voltar para minha mesa, sinto um 
alívio ao descansar minha mão sobre o mouse. 
Estou satisfeito com o produto e aconselho a todos aqueles que tiverem a oportunidade de 
comprar o produto, que o façam. É um investimento que vale a pena. Sua mão agradecerá! 
“Hoje, deixei de ser um cliente, um consumidor, e passei à categoria de torcedor do 
Orthomouse.” 
Abraços! 
Willi Wiendl 
Gerente de Planejamento e Custos 
AGRODAN - Agropecuária Roriz Dantas Ltda 
 
 
Dr..Julio Segalle  
Sim,recebi e instalei o OrthoMouse e adaptei o tampo da mesa também. 
Realmente o mouse é muito confortável e macio, exigindo muito pouco o uso da mão 
e com o novo tampo da mesa, o braço fica em posição de descanso. 
No momento por causa da minha infeliz tendinite, estou bastante cautelosa, mas 
tenho plena certeza que este mouse atenderá as minhas expectativas. 
Um grande abraço,  
Harumi Watanabe 
 
 
Dr.Segalle  
Sinta-se livre em usar o meu depoimento em seu site. Eu, fique certo, estarei sempre   
divulgando o benefício do uso do Orthomouse. Tendinite! Ninguém merece, não é mesmo? 
Eu só lamento não ter feito esta descoberta antes, mas como diz o ditado: antes tarde  
do que mais tarde.  
Abraços, 
Harumi Watanabe 
 



  
Acabaram-se minhas dores nos tendões da mão. Parabéns pela excelência do produto!!!!--  
Eng Fábio Lena 
Pultrusão do Brasil Tecnologia AS 
 
 
Durante muito tempo procurei um MOUSE ortopédico que pudesse realmente resolver 
meus problemas de LER. E definitivamente a ORTHOMOUSE desenvolveu um produto 
exclusivo de altíssima qualidade, preço acessível, com atendimento personalizado e o 
principal, a certeza de estar adquirindo um produto que dá resultado para nossa Saúde. As 
pessoas que buscam tranquilidade para trabalhar com mouse, acabar com qualquer dor nos 
punhos, devem adquirir esse mouse, será um investimento de retorno líquido e certo. 
Saibam que sou um CLIENTE extremamente SATISFEITO e REALIZADO em utilizar o 
OrthoMouse pois nunca mais tive problemas com LER. Parabéns pela inovação e 
SUCESSO!  
Quem sabe um dia vocês ainda desenvolvam um OrthoMouse sem fio. 
Joaquim A. Carlette Filho 
Cachoeiro de Itapemirim. 
 
 
Tenho que admitir que eu fosse cético quando vi pela primeira vez o OrthoMouse.  
No entanto, tenho vindo a utilizar-la por vários meses e agora tê-lo encontrado muito  
confortável e funcionalmente adequado. (Eu testei cada um dos adaptadores para 
dimensionamento e encontrei aquele que funciona melhor para o tamanho da minha mão) 
Peter Budnik. 
CEO do Ergoweb. 
 
 
Olá Doutor Julio Segalle, recebi o OrthoMouse e estou muito satisfeito. 
Eu  lhe agradeço pelo produto maravilhoso. 
Ficaria contente se anexar meu depoimento no seu site.  
Eu estou divulgando o produto entre meus amigos, porque acho que todos deveriam se 
preocupar com os riscos de saúde que os mouses comuns oferecem. 
A diferença de um para o outro e gritante.  
Depois de usar o OrthoMouse, com certeza o usuário não volta a utilizar um mouse 
comum. 
Parabéns pelo excelente produto! 
Abraço! 
Daniel Bussade de Almeida. 
Itaperuna. S.P. 
 
 
Caro Dr. Segalle,  
Como fiquei de enviar um comentário sobre as primeiras impressões do OrthoMouse, aí 
vai. 
Minha opinião sobre o OrthoMouse: 
A maior duvida antes de comprar o OrthoMouse e se valeria a pena pagar um valor alto por 
um mouse (comparado aos que tem no mercado)?! Bom, esta duvida só tem quem não 
conhece o produto, pois este e um daqueles produtos que assim que você começa a usar 



você se pergunta: "Como eu não achei isso antes?" A sensação é que a mão descansa sobre 
o OrthoMouse! 
Acho que isso resume a qualidade e a satisfação que o produto causa. 
Obrigado  Dr. Segalle, você esta fazendo um produto de altíssima qualidade. 
Obs: não acho que o Senhor deva aumentar o valor porque sinceramente assusta a primeira 
vista, só quero que o Senhor saiba que tendo em vista o beneficio o custo é ate baixo. 
Ricardo Socoloski. 
São Borja R.S. 
 
 
Excelente vendedor, rápido e atencioso (profissional). O produto tem um valor alto, mas 
apos experimentar ver se á que não é caro, pois o resultado é espetacular!"  
Ricardo Socoloski no MercadoLivre.com.br. 
São Borja R.S. 
 
 
Prezado Dr. Júlio,  
Gostei muito do design do OrthoMouse. 
Realmente descansa bastante a mão. 
Apesar de estar usando pouco o mouse, mas me identifiquei bastante com ele. 
Estou usando-o muito pouco em virtude da minha tendinite. 
Estou fazendo fisioterapia e por enquanto nesse período, para evitar qualquer movimento 
com a mão doente, estou utilizando a minha esquerda. 
Ah, sim, também estou de licença do trabalho por 10 dias para ter mais repouso e ajudar na 
recuperação, como também, realizando 10 sessões de fisioterapia.   
Obrigado pelo contato. 
É sempre um prazer ter contato contigo. Até breve. 
Forte abraço. 
Gilberto Ribeiro de Oliveira. 
Penedo – AL. 
 
 
Excelente vendedor. Ágil, prestativo e atencioso. Um dos melhores que já fiz negócios. 
Recomendo a todos da comunidade. 
Gilberto Ribeiro de Oliveira no MercadoLivre.com.br. 
Penedo – AL. 
 
 
Dr, Julio, 
É possível reconfigurar os botões que ficam acima e abaixo do polegar para 
que assumam as funções de clique esquerdo e clique direito (ao invés de 
fazerem a rolagem da tela)? Gostei muito do posicionamento destes botões 
requerimento esforço mínimo para acioná-los. 
Estou usando o OrthoMouse a 1 semana, porem moderadamente (2-3 h por dia) 
pois conforme falei esta minha mão direita sofreu um problema serio de 
tendinite há 2 anos e sei que ela não agüenta mais grandes esforços (no meu 
caso as dores aparecem principalmente nas articulações que ficam na área 
entre o pulso e os dedos). 



Minha avaliação até o momento do OrthoMouse é positiva uma vez que consegui 
reativar minha mão direita (ainda que parcialmente), coisa que nenhum outro 
mouse tinha conseguido antes. Mas acho que o OrthoMouse  pode ser 
melhorado ainda mais em modelos futuros. 
Atenciosamente. 
Clebson Rodrigues da Silva 
Recife – PE.  
 
 
“Ótimo vendedor. Respondeu rapidamente às minhas duvidas e produto chegou em 
perfeitas condições. Recomendo." 
Clebson Rodrigues da Silva no MercadoLivre.com.br. 
Recife – PE.  
 
 
Caro Dr. Julio Segalle, 
Utilizo o Mouse Ortopédico da OrthoVia já á algumas semanas, senti uma grande melhora 
nas dores que sentia na mão, após ter me adaptado com o OrthoMouse fica difícil utilizar o 
mouse de casa, breve estarei adquirindo um para minha casa. 
Parabenizo a idéia e o desenvolvimento do mouse, grato,  
Victor Shelton  
Avanço Tecnologia Ltda. 
 
 
 
Caro Dr. Júlio:  
Recebi os equipamentos ontem e já estou usando. Surpreendi-me com o conforto 
proporcionado. Uma revolução no conceito. Produto de ótima qualidade.  
Atenciosamente.  
Dr. Ivan Augusto Vaz de Mello 
Reumatoclínica. Juiz de Fora. 
 
 
 
Nesta tarde chuvosa chegou nosso OrthoMouse. Antes devo agradecer a gentileza do Dr. 
Julio Segalle por tanta atenção e paciência ao responder inúmeras perguntas e 
esclarecimentos. Afinal, sou mais que curioso, sou um "L.E.R.sado"! Dr. Segalle, muito 
obrigado! 
Bem, o produto impressionou quando o correio chegou. A caixa traz logo e endereço da 
empresa logo na sua face, dando total credibilidade. 
Ao abrir a caixa encontramos folders de ótimo material, um panfleto escrito "Atenção!!!, 
um CD de manual, um adaptador para quem está em falta de USB, e o Mouse, com seus 
"adaptadores". 
Ao ler o panfleto "Atenção!!!" vi: "…você será surpreendido pelo conforto, precisão e 
rapidez que ele oferece, pensei: "metade disso e está aprovado", e queimei a língua minutos 
depois. 
Ao pegar o Mouse fiquei surpreso com o tamanho! Que enorme! Lancei a mão sobre ele… 
que conforto! 



Olhei nos estranhos comandos da lateral e vi: "OrthoMouse TM - Dr. Segalle", por 
experiência posso dizer que ninguém coloca seu próprio nome em algo que realmente não 
credite toda a sua confiança. 
Pluguei o mouse no notebook e comecei os primeiros "passeios". Seus botões inteligentes 
assumem funções conforme conveniência e exigência, como ao clicar com o "dedão" o 
botão central abre a função Scroll de subida e descida automática. Com o "dedão" ainda é 
possível subir e descer usando as "abas" laterais. Um clique para subir ou descer, duplo 
clique e ele ganha aceleração. 
O mesmo botão central do "dedão" pode servir para clicar no link e abrir uma guia nova, 
evitando a chata operação de "lado direito + abrir em nova guia", depois, com o botão, é 
clicar na nova guia e ela se fecha. 
O mouse me pareceu "manco" ao não ter a "bolinha" para rolagem, agora eu pergunto: 
quem precisa dela??! O "dedão" nunca foi tão útil no mouse, com tanto conforto, dando 
uma pausa relaxante gigantesca aos demais dedos, mão e braço. 
E o mais importante, os cliques exigem esforço mínimo e sempre mantém a mão no "efeito 
pinça", o que é perfeito! 
Usei o OrthoMouse para editar as imagens usadas nesta matéria, já o colocando em prova 
para uma primeira e rápida comentada. 
Posso adiantar que o produto impressiona, usei por 15 minutos e cada vez que o largava 
para assumir o teclado dava para sentir falta dele. E, nas imagens posso dizer que ele 
mantém uma precisão muito bacana, aliás, foi só por este motivo que deixei de usar os do 
tipo TrackBall, que não tinham uma boa precisão para estas edições. 
Esta é apenas a primeira impressão!  
Se ficarem curiosos aguardem, editarei esta matéria em 02 semanas (sugestão e solicitação 
do próprio criador do produto) para um novo e mais profundo comentário. Eu faria isso 
com 1 mês, talvez 2, mas o Dr. Segalle insiste que resultados poderão ser comentados em 
apenas 02 semanas… vamos ver! 
Agendem aí: novo comentário dia 13 de fevereiro, uma sexta-feira 13! Se quiserem já 
adquirir seu próprio OrthoMouse, clique abaixo no link do fabricante e compre o seu. Se 
quiser, tirem dúvidas antes! Tenho certeza que o Dr. Segalle estará por aqui e poderá dar 
detalhes também! 
Por fim, agradeço ao Dr. Segalle, mais uma vez, por nos enviar este produto fantástico e de 
presente! Este é um presente inesquecível, já que não é somente uma "mão na roda", mas 
também deverá ajudar na saúde! Obrigado! 
Dr. Alexandre Coutinho Ferrari 
Editor e criador do site www.doutord.com.br 
 
 
Bom dia OrthoVia, como vai?  
Estou bem, o Orthomouse realmente mudou minha vida. Muito alongamento e prática com 
o mouse fizeram com que minha tendinite do clique amenizasse 100%, não sinto mais 
dores ou pontadas, no máximo uma sensação no pescoço. Afinal são 7 horas clicando. 
Tenho usado o extensor maior, que faz com que minha mão não se encoste à mesa, esse foi 
o que melhor me adaptei. 
Obrigado. 
Vinicius Nogueira. 
Operador de Telemarketing. 
 



 
Caro Dr. Julio, 
Nesses poucos dias de uso do novo mouse, já posso dizer que estou muito satisfeita com o 
resultado. Minha adaptação foi muitíssimo tranqüila e sinto um absoluto  conformo na 
utilização... As dores dos cliques, que me  atormentavam tanto, se foram. 
Quero pedir, por favor, que possibilite que eu adquira um segundo mouse (trabalho 
regularmente em dois locais diferentes) fazendo o preço como se eu estivesse 
comprando os dois ao mesmo tempo. 
Agradecerei sua compreensão. 
Cordialmente, 
Renata Menasche 
 
 
Produto recebido e testado. Excelente, tenho DORT e me senti bem à vontade com o 
produto que me causou uma excelente impressão, sem esforço, sem dores, sem 
complicações. 
Valeu à pena adquirir, recomendo. 
Obrigado. 
Poderia sugerir que se pensasse também num teclado mais adequado. 
Abraços.  
Afonso José Garcia Moreira 
 
 
O orthomouse chegou hoje! 
Parabéns é um excelente produto! 
Itala Moura 
 
 
Olá, 
Recebi meu OrthoMouse.  
Estou no meu primeiro dia de uso, mas vi que realmente diminuiu o esforço na execução do 
meu trabalho. Sou diretora de criação de uma agência de publicidade e uso o mouse para 
desenhar e compor layouts, então ele é meu principal instrumento de trabalho.  Gostei 
muito do produto. 
Laurianne Franco 
Publicidade 
 
 
Olá! Meu computador no escritório está agora com 2 mouses, pois após lesão no braço 
direito há + - 10anos, devido a ler, comecei a trabalhar com a mão esquerda, estou me 
adaptando bem, pois alterno o trabalho, ideal seria um modelo do mouse para se usar com a 
mão esquerda também e sem fio. 
Conheci o mouse fazendo buscas no Google, vi o foot mouse, mas estou muito satisfeito 
com o fruto de seu projeto.  
 Grato! 
Eng. Germano Zenkner 
 
 



Prezado DR. Julio: 
Seu produto é realmente excepcional, muito intuitivo, fácil de operar, e extremamente 
COMODO, na verdade uma grande idéia, claro que tudo que se refere a esta área, é preciso 
" HBC" inclusive para se praticar c/ o mouse. (HBC= hora de bunda cadeira), como a 
cultura tradicional do mouse é a que conhecemos, é preciso um pouquinho de "HBC" para 
se acostumar c/ o seu produto, que de longe tem inúmeras vantagens em relação aos que aí 
estão no mercado. Aliás, nunca alguém tinha antes se preocupado com o acomodamento da 
mão que opera o mouse de maneira científica e séria. 
No meu caso ainda preciso de mais um tempo para a adaptação, (sou canhoto), mas o outro 
que comprei , mandei instalar-lo numa estação de computação gráfica que temos aqui na 
empresa, e os comentários tem sido todos eles muito positivos, vou esperar até sexta para 
fazer mais uma visita ao pessoal que esta operando o novo mouse, acredito que os 
encontrarei totalmente integrados e familiarizados com a peça. 
De qualquer sorte, embora no mundo não exista tanto canhoto, mesmo sendo de fácil 
operação o mouse em questão, lhe confesso que em minha opinião seria excepcional que 
suas vendas prosperem cada vez mais, lhe possibilitando o retorno do investimento já feito, 
e abrindo a oportunidade para que se possa ejetar novamente o produto voltado para mão 
esquerda, mas acredito que isto é somente uma questão de tempo e, logo, tenho certeza, o 
Senhor estará disponibilizando no mercado o mouse também p/ canhotos, seria o morango 
em cima do bolo que é o que esta faltando. 
Mais uma vez parabéns pelo seu invento, e aproveito a oportunidade para lhe desejar 
sucesso, muito sucesso, para que possa dar segmento as suas criações. 
Forte Abraço 
Eduardo Moreira Alves 
 
 
Eu recebi meu OrthoMouse na sexta-feira. Eu usei primeiro com meu laptop para adaptar-
me a ele antes de usá-lo no trabalho. INCRÍVEL. Tenho as mãos pequenas e o adaptador 
mais longo ficou melhor para mim (tal como recomendado no manual). Eu absolutamente 
amo o OrthoMouse. Minha mão verdadeiramente descansa sobre o mouse. NÁO HÁ 
QUALQUER PRESSÃO EM MEU PUNHO. Estava um pouco cética e preocupada devido 
ao preço, mas fiquei contente de ter feito a compra. Funciona tão bem que vou comprar 
outro para casa. Perfeito para aqueles que têm um cisto no tendão que insiste em voltar.  
Virna Brown 
USA 
 
 
A velocidade do mouse está na máxima. 
Troquei o prolongador para o longo como você pediu. 
Troquei de cadeira, estou usando uma cadeira sem apoio para o braço e estou apoiando o 
braço na mesa. Antes eu usava uma cadeira com apoio para o braço, pois eu pensava que 
apoiar o braço no apoio da cadeira fosse o mesmo que apoiar na mesa. 
As fotos de minha nova posição estão em anexo. 
Estou na posição C da figura 2 do manual. 
O tendão que estava doendo parou de doer.  
Obrigado pela atenção e pelos conselhos.  
Estou muito grato e satisfeito. Tenha um feliz ano novo! 
Luis Fernando Babinski 



A negociação transcorreu sem problemas. O vendedor enviou o produto imediatamente. 
Lain Pontes de Carvalho 
Comprador de Mercado Livre 
 
 
Para que fique registrada minha apreciação especial pelo “OrthoMouse”, vou descrever  em 
poucas palavras minha experiência com ele: 
Meu trabalho é na área administrativa, mais especificamente no primeiro atendimento a 
clientes, e em conseqüência disto, estou em contato com o computador o dia inteiro. Sou 
uma pessoa ativa, pratico exercícios regularmente, portanto não sou sedentária. 
Iniciei esta atividade de trabalho em Janeiro do ano de 2006.  Em meados de 2007 sentia 
grande dor no braço direito, na região que se apóia sobre a mesa, próxima ao cotovelo. A 
dor era intermitente, e o incômodo era imenso quando o braço estava apoiado na mesa de 
trabalho.  
Depois de uma consulta e exames com o ortopedista, foi diagnosticada uma “tendinite” 
naquela região do braço direito, decorrente da freqüência diária em frente ao computador. 
Começaram então as intermináveis seções de fisioterapia em uma clínica próxima ao local 
de trabalho, com seções de 1 hora por dia nos 5 dias da semana, fazendo aplicações de gelo 
à noite antes de dormir, também. 
A princípio o médico solicitou 10 seções, que não foram suficientes, pois a dor permanecia. 
Foram necessárias 30 seções para que ficasse curada do problema, o que levou mais ou 
menos 2 meses.  
Foi então que me apresentaram o Mouse ortopédico, e resolvi experimentar, para não correr 
o risco de passar por tudo novamente. Foi uma experiência muito boa, gostei muito, me 
adaptei otimamente.  
Passados 2 anos, já em 2008, o mouse foi para a manutenção... Fiquei sem ele, usando os 
mouses convencionais pelo período de mais ou menos um mês, que foram suficientes para 
que aquela dor desse sinal de que queria se instalar de novo.  
Assim sendo,  atesto aqui que o Orthomouse é uma maravilha, é espetacular, e a saúde 
agradece! 
Sonia Lisete Berger 
Administrativa - Cortex 
 
 
Recebi o OrthoMouse e estou adorando!!!!! Deixa as mãos e o braço mais acomodados e 
não sinto mais aquelas dores quando fico muitas horas no computador. Divulguei para 
vários amigos... Sucesso a vocês e ao OrthoMouse!!!! Parabéns!!!   
Profa. Elizenda Orlickas 
Consultora de RH 
 
 
O produto parece-me ótimo, o vendedor foi super atencioso. Estou satisfeita! 
Denise Graf 
Compradora de Mercado Livre 
 
 
 
 



Bom dia...  
Gostaria de dizer que o mouse realmente está resolvendo o meu problema com o pulso, no 
qual eu estava sentindo trancos ao mexer com o mouse convencional, como estou testando 
há pouco dia ainda parece que os sintomas vagarosamente estão desaparecendo. Obrigado. 
Rodrigo Dutra 
Asperbras 

 
 
Há cerca de três meses, recebemos um OrthoMouse para teste no Departamento de 
Taquigrafia da Câmara dos Deputados, encaminhado pelo Departamento Médico da 
Câmara. À primeira vista, achamos o OrthoMouse grande, diferente, estranho, mas, após a 
adaptação e uso deste, foi unânime a aprovação do OrthoMouse: de fácil adaptação e uso, 
confortável e mais ergonômico que os outros mouses. Como fui uma das pessoas que 
participou da avaliação e gostei muito do OrthoMouse, continuo utilizando o equipamento 
e espero que, em breve, a Câmara disponibilize para todos os funcionários esse grande 
invento.  
Acredito ser importante dar esse retorno ao Dr. Júlio para parabenizá-lo pelo OrthoMouse e 
dizer que todos que o utilizaram gostaram muito. 
Daisy Leão Coelho Berquo  
Camara dos Diputados  - Brasília 
 
 
Ele foi considerado por todos, apesar da sua aparência, de fácil adaptação e uso — mais 
rápido, mais ergonômico, mais confortável do que o mouse utilizado no DETAQ. “Desliza 
tão facilmente! A mão descansa sobre ele.” “Extremamente ergonômico, adapta 
perfeitamente a mão e não sobrecarrega os dedos, além de ser fácil de utilizar.” “... 
possibilita o trabalho com a mão relaxada.” 
 “A única coisa a lamentar é ter que voltar ao mouse antigo depois da rápida adaptação 
ao novo equipamento.” 
Houve concordância também em relação ao controle da barra de rolagem feita com o 
polegar. “O controle com a barra de correr com o polegar é prático, o toque pode ser bem 
suave. Também gostei do recurso para leitura (a tela se move lentamente).” “O controle 
da barra de rolagem feita com o polegar é muito melhor do que o feito atualmente com o 
mouse comum.” 
A conclusão é a de que o mouse seria perfeitamente bem aceito pela maioria dos nossos 
colegas por ter sido considerado muito melhor do que o nosso em termos ergonômicos e de 
funcionamento.  
Participaram dos testes com Orthomouse: 
Cláudia Márcia Pacheco Ramos - P_ 5846  
Daisy Leão Coelho Berquo - P_5969 
Dione Maria R. Coutinho - P_ 5874 
Leandro de Castro Siqueira P_ 5884 
Marina Cláudia M. Hernandes P_ 5836 
Camara dos Diputados  - Brasília 
 
 
Caro Dr. Julio:  
Já recebi o mouse e fiz as configurações conforme o manual. Espero sinceramente que ele 



me ajude, tenho passado por um inferno, sou engenheiro civil trabalho com calculo 
estrutural e trabalho no mínimo 9 horas todos os dias com mouse fazendo projetos. 
Desenvolvi uma tendinite e sofro de dores que me deixam com a musculatura muito rígida. 
Obrigado por enquanto, nesses primeiros contatos não estou tendo nenhum problema de 
adaptação e senti a mão bem confortável. 
Willian Rodrigo Escriboni Soares 
 
 
Vendedor muitíssimo correto e atencioso, tudo correu conforme o combinado, estou 
testando o produto e parece ser muito bom. Recomendo a todos. 
Willian Rodrigo Escriboni Soares 
Comprador de Mercado Livre 
 
 
Holá Mr. Julio, Eu recebi meu OrthoMouse na semana passada! 
Estou muito feliz a respeito deste produto. Eu, realmente, desfruto a cada dia em trabalhar 
com este mouse! 
Atenciosamente.  
Marco Hirschbeck 
Mittwoch, Austria 
 
 
Nenhum problema. Produto bom. Negociação 100%. Mercadoria recebida. Todas as 
informações respondidas. Grato. 
Jose Carlos Nascimento 
Comprador de Mercado Livre 
 
 
Prezado Dr. Julio: 
Primeiramente agradeço a atenção oferecida e sua preocupação com o meu problema de 
LER. 
O OrthoMouse é realmente  muito confortável e já sinto um enorme alívio na minha mão; 
No começo estranhei um pouco o uso deste mouse, que é tão diferente dos mouses 
disponíveis no mercado. 
Mas agora tenho que admitir que já não consigo substituí-lo, sinto uma enorme diferença 
quando uso mouses “comuns”. 
Todos os meus amigos ficam surpresos quando olham para o meu Mouse e ficam 
maravilhados ao usá-lo. 
Parabéns!O OrthoMouse é realmente Maravilhoso. 
Atenciosamente. 
Vânia Mansano 
Marketing - Microboard 
 
 
Recomendo a todos, lesionados ou não. Há 5 anos não podia mais usar o mouse com a mão 
direita, agora já posso, com esse mouse ortopédico.  
Ronaldo Alves Franco 
Banco do Brasil - Curitiba 



 
 
Oi Dr Julio,   
Muito Obrigada, foram valiosas as orientações. Ta certo q é chover no molhado, mas fico 
impressionada como funciona exatamente como está escrito, rs.  Já pude perceber a 
diferença no condicionamento pq usei o mouse do meu amigo por quase 2 semanas, e fiquei 
quase 1 semana sem, e agora estou com o mouse de novo. E como no meu caso, o mouse 
comum é sinônimo de muita dor, o condicionamento muscular parece ainda mais evidente.  
Obrigada, olha, enviei um email comentando todos os benefícios que senti ao toda minha 
lista de contatos, rs - ninguém  realmente me retornou nem um comentário....lamento por 
eles,  mas espero q busquem conhecer esse novo conceito em usar um mouse antes de 
precisarem conhecer. 
Um abraço,  
Rute Yumi Onnoda 
 
 
Caro Dr. Julio, 
Como sou beneficiário direto da idéia e concepção do OrthoMouse, fica fácil sugeri-lo aos 
colegas que presumo possam dele se beneficiar. Assim, estou muito contente que ele possa 
beneficiar também a minha amiga Rute, principalmente pelo quadro ortopédico dela. 
Continuarei, assim, a bem dizer do OrthoMouse, propiciando ate oportunidades de "test-
drive", já que para minha conveniência tenho duas unidades.  
Felicidades e sucesso a vocês, parabéns! 
Jorge Iulek 
 
 
Vendedor correto e eficiente tanto na entrega quanto nas informações sobre o produto. 
Produto de excelente qualidade.  
Recomendo. 
Alexandre Sobreira Martins 
Comprador de Mercado Livre 
 
 
Boa Tarde! 
Eu recebi o OrthoMouse no sábado e o instalei imediatamente. Está sendo ótimo. Não sinto 
dores e é muito fácil de manuseá-lo.  
Muito grata pela atenção. 
Abraço 
Maria Angélica Hayar 
 
 
Sim! Recebi o OrthoMouse, via correios, hoje de manhã, por volta das 09,30 (horas). 
Quanto a assistir ao programa “Mercado Ético”, na Ideal TV, eu quero que saibam que só 
comprei este “mouse” porque eu já havia assistido á entrevista do Dr. Segalle, na semana 
passada. 
E, diga-se de passagem o produto não é bom...Ele é ótimo!!!                     
Agnaldo Rufino Dantas 
 



 
Dr. Julio e Sr. Olavo, 
Já estou utilizando o OrthoMouse. Excelente! Desde assiste o programa Mercado Ético, 
percebi que era  exatamente o que procurava, parabéns pelo excelente produto. 
Abraços.  
Jorge Campos  
Srs.  
Recebi o OrthoMouse, comecei a usar hoje, a princípio parece muito confortável, mas ainda 
estou em adptação. 
Obrigada pela atenção.  
Neusa Rodrigues dos Santos 
Valeo Engine Cooling 
Financial Department - Accounting Analyst 
 
 
Prezado Dr. Segalle, 
Comecei a usar hoje o OrthoMouse, e estou bastante impressionado com ele. Apenas 
gostaria de saber se é possível configurar ele para que o botão central do polegar funcione 
como um duplo clique é possível? Tem algum software que o configure desta forma? 
Saudações.  
Angelo Augusto Alves Filho 
CESBE S.A. Engenharia e Empreendimentos 
 
 
Amigos:  
Abaixo um link para quem quer evitar o problema com LER (lesão de esforço repetitivo) 
ou tendinite pelo uso excessivo de mouse inadequado.  
Comprei este produto (OrthoMouse) e realmente é maravilhoso e confortável. Não tenho 
nenhuma ligação com este fornecedor, simplesmente esta melhorando meu problema. Foi 
desenvolvido por um médico cirurgião Dr Julio Segalle. 
Meu objetivo é compartilhar coisas boas com vocês. Abraços 
Wilson de Mello Jr. 
Diretor Instituto OPUS 
 
 
Prezado Dr. Julio:  
Agradeço a atenção e confirmo o recebimento e inicio de uso do OrthoMouse. 
Realmente e muito confortável. 
As pessoas do escritório quiseram conhecer e adoraram seu uso... 
Parabens! 
Atenciosamente. 
Wilson de Mello Jr. 
Diretor Instituto OPUS 
 
 
Olá Dr. Julio Segalle 
O OrthoMouse chegou ao sábado, usei ele no fim de semana e estou tentando me habituar 
com ele. Só deste pouco tempo me pareceu que ele realmente aliviou a tensão que sentia no 



pulso, realmente meu pulso agradece seu invento!!! 
Mais uma vez muito obrigado pela atenção e envio rápido. 
Um grande abraço!!! 
Josè Arnaldo Bianco 
 
 
Após 20 anos usando microcomputador, aos 37, tive tendinite leve nas duas mãos, fiz 
fisioterapia, passei creme anti-inflamatório, salompas, pesquisei sobre medicinas 
alternativas, mandei email para pessoas que prometiam ' o milagre' em formato de 
pomadas, etc.  
Fui em lojas de informática em busca de produtos ergonomicamente corretos e nada de 
encontrar coisa que prestasse. Até nos grandes shoppings. Lojas de produtos ortopédicos, 
idem. Isso para quem mora na cidade mais cosmopolita do Brasil, São Paulo, teoricamente, 
com acesso facilitado aos melhores produtos.  
Uma decepção, parece que as grandes empresas não estão preocupadas com quem sofre 
desse mal típico do século 21. Pesquisando no Google, cheguei ao OrthoMouse. Confiei no 
produto sem assistir aos vídeos, apenas lendo os depoimentos e depois, trocando e-mails 
com o Dr. Julio. Este transmitiu muita confiança no que defendia e vendia. Até achei 
exagerado, mas como um simples mouse ' curaria a tendinite'? Comprei pelo site, o produto 
veio muito rápido, instalação absurdamente simples (apenas conectar e sair usando). Preço 
é o mesmo dos mouses mais caros do mercado, mas olha só, vc. pode escolher cor e ainda 
vem com opções para alterar o tamanho do mouse (para melhor encaixe com cada tipo de 
mão). Qual outro mouse dá essas opções? Vale o preço. O fato de ainda não ser wireless 
nem incomoda. Por coincidência, essas últimas 2 semanas tive que trabalhar 'até a meia 
noite'. E mesmo assim, usando o OrthoMouse, as dores desapareceram. Esse negócio de 
trocar de mão (no uso do mouse) só me prejudicou.  
O OrthoMouse encaixa naturalmente na mão direita. Pelas fotos, parece grande e pesado. 
Meus colegas tiram sarro dizendo que parece um ' ferro de passar roupa', hehe. Nada mais 
incorreto é super leve e vc. mal percebe, depois de um tempo, que está com um mouse 
embaixo da mão.  
Claro que continuo fazendo os exercícios de aquecimento que aprendi na fisioterapia, um 
cuidado básico eterno, e respeitando as pausas periódicas.  
Enfim, espero que o produto tenha o reconhecimento amplo que merece, deveria ser item 
obrigatório em todas as empresas, lan-houses e lares do país.  
Se você quer investir em sua carreira, ou preservar suas mãos para os seus outros hobbies, 
não hesite, OrthoMouse é a melhor opção disponível hoje no mercado.  
Abraços a toda equipe OrthoMouse. 
Eduardo Takeo Igarashi 
 
 
Olá Dr. Julio: Tive problemas com minha secretária eletrônica,  
acredito que o Sr. tenha deixado uma mensagem que  
só consegui ouvir agora, mas a ligação estava muito ruim. 
Quanto ao produto, ele continua funcionando muito  
bem, e a tendinite continua controlada (ou seja, sem dores). 
Obrigado, 
Eduardo Takeo Igarashi 
 



 
O mouse e MARA melhorou muito meu problema, meus dedos ficam bem mais relaxados e 
menos tenso no final do dia. 
Caetê Silva Coelho 
 
 
Caro Dr. Júlio: 
OrthoMouse chegou e estou muito satisfeito, consegui aumentar imediatamente minha 
produtividade, e meu desestímulo na utilização do computador já se encerrou, tornei a 
realizar meus projetos de engenharia com mais ânimo.  
Um grande abraço, e no aguardo de novas soluções para nossos problemas antigos. 
Eng. Rafael Duarte Fernandes 
 
 
Estimado Dr. Segalle: 
Depois de mais de seis meses de uso "intensivo" posso afirmar que não tive nunca mais a 
mínima dor do tendão que sempre tinha quando trabalhava por algumas horas seguidas ao 
computador. Acredito que a mudança de postura que o OrthoMouse impõe a quem o usa e 
sua forma anatômica sejam uma combinação perfeita para quem sofre deste tipo de lesões. 
Cordialmente, 
Federico Croci 
Professor Visitante USP  
 
 
Caros Dr. Julio e Olavo faço questão de registrar meu depoimento, pois o mesmo pode 
auxiliar outras pessoas na escolha do OrthoMouse. Durante minha pós-graduação, devido 
ao uso exagerado do mouse, desenvolvi uma lesão no meu braço direito. Inicialmente o 
sintoma era um pequeno incômodo quando utilizava o mouse, porém com o passar 
dos tempos esse pequeno incômodo tornou-se uma dor que só era reduzida com analgésico 
e total afastamento do mouse. Tentei alguns artifícios como a imobilização da mão com 
uma tala, mas os sintomas ainda persistiram. Alguns meses atrás um amigo mostrou o 
OrthoMouse e sugeriu que poderia ser uma alternativa para meu problema; confesso que 
achei um investimento bastante caro, principalmente quando comparado aos mouses 
comuns que se podem comprar no mercado, mesmo assim resolvi arriscar. A primeira 
semana de utilização foi bastante difícil, mas com o tempo o mouse tornou-se uma extensão 
normal, as dores foram gradativamente diminuindo a ponto de desaparecerem 
completamente. Durante a adaptação troquei alguns email com o Dr. Julio que sugeriu 
algumas dicas a fim de facilitar a adaptação ao OrthoMouse. Estou plenamente satisfeito 
não somente com o OrthoMouse, mas também com o atendimento diferenciado prestado 
pela OrthoVia. Posso dizer que o investimento no OrthoMouse valeu cada centavo 
aplicado. Muito obrigado, abraços, 
Ney Leite. 
Itapira 
 
 
Vendedor ótimo, muito atencioso. O Produto é excelente e realmente é o que eu esperava. 
Mouse muito confortável, parece que sua mão está sempre descansando. 
Lucas Pagoti 
Comprador de Mercado Livre 



 
 
Dr. Julio achei que lhe devia uma resposta à sua atenção. Não estou dominando o mouse 
ainda até porque estive só trabalhando e não deu para experimentá-lo livremente 
Quero apenas lhe dizer que nesta semana fiz tabelas infernais durante 5 a 6 horas por dia e 
estive mexendo constantemente com o mouse e sem deslumbramento, porque costumo ser 
muito racional, quero dizer que me esqueci "do túnel do carpo" que estava me 
incomodando muito até para pegar um simples copo de água! Gostaria que comunicasse 
isso ao engenheiro Olavo que me atendeu muito bem quando liguei para pedir informações 
sobre o OrthoMouse. Continuarei torcendo pelo novo mouse. Obrigada pela atenção e 
atendimento.  
Ana Maria Mortari 
 Artes plásticas e literárias.  
 
 
Dr. Julio: Ficamos muito gratas pela atenção em que o Sr. nos deu.Estou utilizando o 
OrthoMouse na minha casa, já nem temos mais o mouse convencional conectado ao 
computador, minha irmã é quem mais ocupa para os trabalhos de faculdade onde precisa 
desenvolver projetos de arquitetura no programa Autocad. Ele é muito bom, pelo fato de 
trabalhar com a mão em posição funcional, evitando desse modo problemas futuros. 
Obrigada, mais uma vez! Atenciosamente 
Ana Paula Schaparini 
Missal – PR 
 
 
Aproveito a oportunidade para comunicar-lhes que comecei a usar o OrthoMouse em 
29/04/08. Li as recomendações enviadas, sendo que o tamanho que melhor se adaptou à 
minha mão foi à junção das menores peças. Tive que completar a adaptação, conforme o 
Dr. Olavo (se não me engano) alertou-me, com a compra de um apoio lateral para 
antebraço (questão postural), cuja posição ainda precisa terminar de acertar. Sem dúvida, o 
OrthoMouse é excelente, só precisa ser mais divulgado, o que da minha parte, sempre que 
oportuno, o farei! Sem mais para o momento, me despeço, desejando-lhes sucesso e 
felicidades! 
Cordialmente, 
Raquel de Rezende Faria 
Belo Horizonte - MG 
 
 
Dr. Julio Segalle , recebi o OrthoMouse pelo correio. Quero parabenizá-lo pelo projeto,o 
OrthoMouse realmente é muito confortável. A posição funcional realmente funciona muito 
bem, completamente diferente dos mouses comuns. Usar o mouse com precisão, com o 
sensor na parte dianteira, trás menos esforço para a mão. Nesse aspecto o OrthoMouse é 
100%. 
Frank Martins Tavares Filho 
Fortaleza - CE 
 
 



Dr. Julio parabéns!!! Fico muito feliz em saber que o OrthoMouse finalmente esta 
disponível  
comercialmente. Eu mesmo sou um usuário satisfeito e a todos que me perguntam sobre o  
mouse "diferente" eu comento que tive uma tendinite que foi curada logo no início, ao usar 
o protótipo. Fui um "beta" teste nada famoso, mas completamente satisfeito. Grande abraço 
Bernardo Charnis 
Wirelesstech.com.br 
 
 
O OrthoMouse chegou e gostei Muito. Ótimo produto encaixa-se perfeitamente na mão. E 
também um ótimo vendedor, enviou o produto no mesmo dia do deposito. Valeu!!! 
Atencioso e cordial. Recomendo. 
Idiney Espindola 

 
 

Dr. Júlio, Ortopedistas estão ficando encantados com vosso OrthoMouse. 
O Sr. revolucionou, sem dúvida. Com saudades, 
Professor José Carlos de Araújo Almeida Filho 
 Mestre em Direito 
 

 
Dr. Julio: Desculpe pela demora para responder. O OrthoMouse chegou na sexta-feira 
(18/04), mais ou menos às 11:00 da manhã, e já o estamos usando. Por enquanto, estamos 
usando o extensor médio, mas quero esperar um uso mais longo para minha esposa decidir 
qual é o melhor (foi ela que teve a tendinite). Vamos tentar convencer o pessoal da 
embaixada onde ela trabalha a comprar um também, para ela usar lá, e não ter que carregar 
este para todo lado. Até o momento, gostamos bastante do produto. Obrigado, 
Leonardo de Knegt 
 
 
Boa noite, Dr. Julio. Recebi o OrthoMouse "pretinho" como o senhor mencionou e acabei 
de plugar em meu computador doméstico. O reconhecimento pelo sistema Debian 
GNU/Linux foi transparente, totalmente compatível e isso já me deixou muito feliz. Quanto 
ao posicionamento da mão, pelos testes iniciais que estou fazendo em casa, a diferença de 
esforço realmente é muito grande. Parece até um sonho, em um dia saí à procura de algo 
mais confortável à minha mão e no outro encontrei essa preciosidade que se encaixa 
perfeitamente! Pretendo levar o equipamento todos os dias ao trabalho, afinal, é lá que 
passo a maior parte do dia em frente ao computador. No trabalho também poderei sentir 
melhor o relaxamento porque a mesa é exatamente como mostrada no manual e as cadeiras 
e apoios para os pés também ajudam muito. Muito obrigado pela prestatividade no 
atendimento e pela agilidade no envio do produto. E mais ainda, muito obrigado por essa 
idéia genial, idéia essa que merece muita divulgação pela sua utilidade e pela necessidade 
das pessoas que, como eu, dependem do computador para trabalhar. Gostaria de ter um 
teclado tão confortável como esse mouse. Um grande abraço e um "forte aperto de mão na 
posição funcional". 
Antonio Gomes Junior 
Autor do Livro “A Computação Pessoal e o Sistema Operacional LINUX” 
 



 
Olá Olavo, eu recebi o OrthoMouse e já instalei. Realmente é ótimo, já por alguns instantes 
eu percebi uma diferença muito grande em relação aos convencionais! Assisti os filmes da 
apresentação do Dr.  Segalle. Acredito que agora, com esse mouse eu vou me sentir melhor 
das dores no polegar e também evitar problemas futuros, além de se encaixar perfeitamente 
na mão, o sentido de liberdade é muito superior aos outros. É um excelente mouse, tem 
uma resposta imediata e precisa do ponteiro e tem um design moderno e arrojado! Tenho 
certeza que fiz um ótimo investimento, tanto em hardware, como também na minha saúde! 
Com certeza vou recomendar pros amigos. Obrigado e um grande abraço! 
Hamilton José Del Cistia 
GRIL – Gráfica e Editora 
 
 
Dr. Julio, bom dia, O mouse chegou ao sábado.  
Utilizei-o durante todo o final de semana com minha mão direita, que antes nem podia tocar 
em um mouse que já sentia dor. Tanto que já me havia habituado a utilizar o mouse com a 
mão esquerda, o problema é que já estou começando a desenvolver uma tendinite na mão 
esquerda também. Em função desse princípio de tendinite na mão esquerda é que fui 
pesquisar mouses e encontrei diversos modelos +-ortopédicos nos Estados Unidos e este 
seu modelo no Brasil. Ao qual dei preferência, apesar de ser para a mão direita. Nestes dois 
dias que o utilizei achei o produto excelente, sob todos os aspectos. Muito bom mesmo. 
Mas ainda vou prosseguir na seleção de um produto para a mão esquerda, pois, apesar da 
grande melhora, sinto que os movimentos com a mão direita possuem algum desconforto, 
pois realmente minha situação é bastante delicada, e não quero correr riscos.  
Só lamento que as informações constantes no seu vídeo/manual e o seu produto não 
estivessem disponíveis há 10 anos, quando tive uma série  
crise de tendinite, tendo que imobilizar todo o braço.  
Depois disso nunca mais pude utilizar um mouse com a mão direita. Acho que o produto 
merece uma ampla divulgação, pois assim como eu existe uma multidão de pessoas com 
lesão, provavelmente num estado menos avançado, e que com o uso do seu produto podem 
reverter esse quadro e não passar pelo que eu passei. De qualquer forma, HOJE eu posso 
utilizar um mouse com a mão direita eventualmente o que antes não podia então seu 
produto superou minhas expectativas. Gostaria de saber se há planos para desenvolver o 
OrthoMouse para a mão esquerda, pois realmente irei comprar o melhor produto que puder 
achar para a mão esquerda, provavelmente até o mês de julho, quando irei aos Estados 
Unidos.  
Agradeço o pronto envio do produto, em especial pelo envio via SEDEX, quando o 
esperava via PAC. Atenciosamente,  
José Antonio Real 
 
 
Eu comprei, utilizei durante dois dias e quero fazer um depoimento para quem sente 
desconforto, ou no meu caso, dor, no uso de um mouse convencional. Há 10 anos eu não 
conseguia mais utilizar um mouse 5 minutos sequer na mão direita. Tanto que tive de 
aprender a usar o mouse com a mão esquerda. Este final de semana inteiro utilizei o 
OrthoMouse (só pode ser utilizado com a mão direita) e não senti dor. O que para mim 
mais do que VALEU. Quem tem tendinite sabe o que estou falando. 
Jareal LK(13) 
Comprador de mercadolivre.com.br 



 
 
Desde meados de 2007 estou testando uma amostra do OrthoMouse fornecida pelo 
Professor Menegon da UFSCar. Conforme sua solicitação seguem alguns comentários 
quanto à minha percepção após o período de testes:  
1) - Como trata-se de uma novidade, na primeira semana de uso tive uma certa dificuldade 
para fazer uso dos botões. Também foi necessário sentir qual o tamanho ideal (peças 
móveis) para a minha mão. Porém após a fase de adaptação, o mesmo mostrou-se muito 
ágil para o uso, inclusive para o acionamento dos comandos. 
2) - Os diferentes tipos de ajustes (peças móveis) permitem que o usuário escolha o 
tamanho mais confortável. 
3) - Após um longo período de uso, torna-se desconfortável o uso de mouses comuns. 
4) - Para uma boa aceitação do usuário é necessário que o mesmo insista no uso, pois como 
disse anteriormente nos primeiros dias de uso o usuário certamente sentirá dificuldade de 
adaptação. 
5) - Tenho apenas uma sugestão de melhoria, veja abaixo: 
Aumentar o comprimento dos botões do dedo polegar, pois durante o uso percebi que tive 
que "forçar" um pouco para alcançar/acionar os botões. Creio que sendo os botões um 
pouco mais extensos o acionamento será o mais natural possível. 
Na minha opinião, o OrthoMouse é excelente para o uso, principalmente em longos 
períodos de trabalho. Gostaria de ampliar os testes na Embraer, distribuindo algumas 
unidades á Profissionais da área de Projeto, pois sendo aprovado irei homologá-lo e 
recomendá-lo à área de Compras para futuras aquisições. 
Grato. 
Ricardo Gonçalves 
Núcleo de Ergonomia Industrial 
Embraer - São José dos Campos/SP 

 
 

Para quem trabalha constantemente com o computador, o uso do OrthoMouse é mais do 
que recomendável, pois ele ajuda, conforme dito anteriormente, a prevenir dores, 
incômodos e até doenças causadas pelo uso dos mouses comuns (DORT/LER). 
Nós testamos e aprovamos o OrthoMouse, que é um produto de altíssima qualidade! 
Sandro J. S. Souza 
Coordenador de Desenvolvimento Web da Meta Tecnologia  
 
 
Prezado Dr. Segalle boa tarde 
Estou enviando este email para dar o meu testemunho das benéficas propriedades do 
OrthoMouse desenvolvido pelo Sr. 
1. Instalação: plug and play: na instalação no primeiro notebook, fui lendo com atenção as 
instruções, inseri o CD, etc. aí no segundo notebook, primeiro conectei o mouse, e percebi 
que ele funcionou no mesmo instante... 
2. Uso: confortável e preciso, de início percebi que era de uso confortável, e logo não sentia 
mais as dores no dorso da mão; tem as funções de scroll horizontal e vertical que necessito; 
tem também uma boa precisão e velocidade reduzindo os movimentos de punho, creio que 
por isto também reduz a dor. 
3. Comparação: o meu mouse anterior é um a laser de 2500 Dpi de velocidade, múltipla 



função programável, com muitos botões, acho que são 9 botões, na verdade nem me lembro 
mais pois já está guardado no armário por aposentadoria precoce só tinha uns 5 meses de 
uso. Sua persistência no desenvolvimento deste bom produto é louvável. Abraços 
Roberto Yutaka Okuyama 
RYO Prestação de Serviços Ltda 
 
Estou entrando em contato para obter informações sobre o mouse ortopédico de vocês. 
Estive pesquisando sobre um mouse mais anatômico para meu trabalho, pois tenho ema 
empresa de prestação de serviços na área de desenhos e projetos mecânicos. Utilizo alguns 
softwares que exigem drasticamente o uso do mouse, talvez a área que mais exija "cliques" 
do mouse. Este trabalho têm me levado a adquirir dores no antebraço e tendões, mesmo 
fazendo exercícios e alongamentos todos os dias. Preciso da confirmação do valor do 
equipamento, bem como disponibilidade de entrega. A princípio para uma unidade. 
Também preciso saber se neste valor está incluso o frete (que acho que provavelmente será 
via sedex, visto que resido em Ponta Grossa, Paraná), e qual a garantia do mesmo.  
É de fundamental importância a resposta o mais breve possível. 
  
Boa tarde, Dr Julio. Recebi o OrthoMouse pelo correio. Chegou tudo certo, já estou 
usando-o. Estou gostando muito, seu produto é fantástico, sou programador e sofro de 
muitas dores na mão, com seu mouse estou trabalhando sem dor.  O OrthoMouse será de 
muita valia para profissionais de informática que, como eu, é obrigado a usar o mouse 
varias horas por dia. 
Só não consegui configurar o botão do polegar como o botão principal (eu uso o windows 
vista) ... Mas estou bem satisfeito.  Obrigado. 
Ricardo Alexandre Sanchez 
 
 
Olá Dr. Segalle. Recebi o OrthoMouse, sim, e há alguns dias estou a trabalhar com ele. 
Adorei o produto, apesar de ainda estar me adaptando. O que mais gostei foi que não sinto 
mais dores na mão mesmo ficando um tempo relativamente excessivo a trabalhar com o 
mouse. É muito gostoso trabalhar com a mão relaxada. Parabéns pelo excelente produto. 
Agnis Stocco  
Stocco e Ribeiro. Desenhos Mecânicos Industriais Ltda. 
 
 
Ótimo produto o OrthoMouse, o vendedor fez tudo conforme o combinado, recomendo o 
vendedor e o produto para todos do Mercado Livre. 
ZACPSYCHO (32) 
Comprador por Mercado Libre. 
 
 
Antes de usar o OrthoMouse do Dr. Julio, meu antebraço e meu pulso direito adormeciam. 
Agora me sinto muito mais confortável para trabalhar e o adormecimento reduziu 
substancialmente. Obrigado pelo presente! Abraços César. 
Cesar Rocha Goivinho da Silva 
Banco do Brasil. 
 
 



Eu trabalho com rede e construção de sites desde 1998 e por ser jovem, já utilizei também 
muitos jogos no computador. Pelo fato de estar muito tempo à frente do computador, sentia 
muitas dores na mão direita, devido à constante utilização do mouse. Após umas 4 horas de 
trabalho, eu começava a sentir dores quando clicava no mouse ou movimentava a mão 
sobre ele, era incrível a percepção. Com o OrthoMouse eu não sinto mais dores na mão e 
meu rendimento profissional aumentou consideravelmente, de tal forma que não abro mão 
de sua utilização.  
Espero ansiosamente que a Orthovia se empenhe em desenvolver também outros produtos 
que se adaptem de forma tão precisa ao corpo humano! 
Marcos Junior 
Gerente Administrativo da Ecofiber Comércio Ltda e Web Designer 
 
 
O Dr. Julio trouxe uma solução exclusiva no meu caso! Um presentão! OrthoMouse 
ortopédico para canhotos!!! Acreditem funciona! Levou um certo tempo para me 
acostumar, já que a sociedade já me havia forçado a utilizar minha mão direita quase tão 
habilmente quanto à esquerda. Mas surpreendentemente o mouse funcionou muito e muito 
bem!! Agora trabalho muito mais confortável! Super obrigada!!!! Beijos, Fernanda. 
Fernanda Valente 
Tenaris Confab S.A. 
 
 
Me arrependo de não ter comprado o OrthoMouse antes!!! 
Luciana Paciello 
Cemil Tubos e Conexões Ltda 
 
 
Antes de usar o OrthoMouse ortopédico do Dr. Júlio Segalle, eu tinha dores constantes no 
pulso, sendo obrigado a usar tensores e caso a dor persistisse, tinha que ir ao médico e fazer 
tratamentos.  Após 1 mês e meio de uso do mouse ortopédico, não tenho mais dores no 
pulso. Graças a ele nem me lembro de meu tensor e dos tratamentos com antiinflamatórios. 
Ewerton Peixoto 
HTON Industria de Mecatrônica Ltda 
 
 
OrthoMouse, um ótimo produto que todo usuário freqüente de computadores deve adquirir. 
Claudio C. Bertoldi – SC 
 
 
Dr. Júlio, 
Tive problemas com a utilização de mouse convencional que resultaram em Tendinite no 
ombro direito. Passei a usar o OrthoMouse ortopédico que foi importante no auxílio de meu 
tratamento para uma recuperação mais rápida. Hoje, mesmo trabalhando com o Notebook 
utilizo o mouse, já sem dor nenhuma. 
Edson Camilo De Conti 
Cortex Industrial Systems 
 
 



Dr. Segalle,  
Primeiramente, peço desculpas pela demora no envio deste e-mail, já que desde que nos 
conhecemos na FENALAW andei viajando por este Brasil, por causa do meu livro. Como o 
livro trata sobre PROCESSO ELETRÔNICO, devo dizer que não poderia ter sido em 
melhor hora ter descoberto a sua invenção do mouse ortopédico. Sofro, como lhe disse, na 
FENALAW, de fortes dores, que foram minimizadas, em muito, com o uso do mouse. 
Relativamente ao uso do computador, não posso me queixar mais das dores causadas pelo 
mouse convencional. Confesso que no início tive uma certa dificuldade em manuseá-lo, 
mas lembrei-me logo da primeira FIAT UNO que saiu no mercado: todos reclamaram dos 
comandos perto do volante, a fim de garantir maior conforto e segurança ao dirigir. Hoje, 
quase todos os carros são assim. Espero, sinceramente, diante de todo o benefício que a 
mim trouxe, que as pessoas olhem para este OrthoMouse como a primeira FIAT UNO. Na 
primeira semana tem que se acostumar com o uso dele. Depois, é só conforto e falta de dor. 
Parabéns pela invenção e obrigado por ela existir.  Cordialmente 
 Professor José Carlos de Araújo Almeida Filho 
 Mestre em Direito 
 
 
Parece milagre  
Por excesso de uso de mouse no desenvolvimento de meus projetos, pois tenho uma 
empresa de consultoria, o que me obriga a ficar muito tempo em frente ao computador, 
surgiu uma dor crônica no braço e ai veio a pergunta, o que esta havendo ? Fui a uma 
massagista e a mesma me explicou que meus sintomas indicavam como causa os 
movimentos repetitivos da utilização do mouse, não conformado com a situação, mesmo 
porque a massagem não resolveu o problema, procurei o medico e o mesmo deu o mesmo 
diagnóstico, sugerindo que o processo de amenização me obrigaria a ficar com o braço 
imobilizado por um determinado período, me apavorei, me preocupei, pois preciso dirigir 
ate o trabalho, foi quando minha esposa comentou o assunto com a esposa do Dr. Julio que 
e meu vizinho e o mesmo emprestou um OrthoMouse de sua criação, constituído através de 
anos de pesquisa objetivando resolver exatamente o tipo de problema que eu estava 
passando. No primeiro momento agradeci o interesse e como não tinha outra alternativa, ou 
seja, ou tentava a utilização do mouse ou seguiria a orientação medica de imobilização do 
braço, passei a usar o mouse a partir do dia seguinte, para minha surpresa já no primeiro 
dia, notei que a disposição da minha mão sobre a mouse inibia qualquer tipo de dor crônica, 
mas a partir do terceiro dia a dor desapareceu e não mais voltou. Desejo sinceramente que 
esta ferramenta de trabalho chegue logo ao mercado para que milhares de pessoas tenham a 
mesma satisfação que eu tive, pois não duvido de que o produto e único no mundo. 
Jose Renato do Carmo 
Olico MKT e Participações Ltda 
 
 
Excelente produto e atendimento de primeira - Recomendo a todos! 
Niels Kokholm Nielsen 
Comprador de Mercado Livre 
 
 
Venho por meio desta, relatar minhas experiências relativas ao OrthoMouse ortopédico 
desenvolvido pelo Dr. Julio Abel Segalle: 
- Por 8 anos trabalhei com projetos de engenharia usando CAD e outras ferramentas que 



fazem amplo uso da ação de um mouse para funcionamento dos programas; 
- Ao longo deste tempo desenvolvi serias lesões na mão por LER, tais como síndrome de 
túnel de carpo e outras na região da mão, antebraço e ombro; 
- Fui apresentado ao mouse do Dr. Julio e passei a utilizá-lo seguidamente por um período 
de 1 ano; 
- Apos este período o mouse sofreu um problema mecânico, pois se tratava de um protótipo 
e fui obrigado a devolvê-lo ao Dr. Julio; 
- Tão logo cessei o uso do Mouse todos os problemas antigos de LER retornaram, sendo 
que, no meio desse ano, fui obrigado inclusive a imobilizar o braço e pulso. 
Desta forma podemos concluir que o uso do mouse é extremamente vantajoso para o 
usuário final, diminuindo os esforços por LER e aliviando a sobrecarga de trabalho. 
Caso tal produto seja comercializado cremos que o mesmo será amplamente utilizado, não 
só em estações de trabalho de engenharia, mas também em escritórios de serviços, tal como 
o, que possui um amplo parque de máquinas instaladas e que tem problemas de afastamento 
de usuários em função de LER. 
Eng. Marcelo S. Vianna 
Advocacia Pietro Ariboni 
 
…Eu tenho um problema de artrose numa das articulações do polegar e desde que comecei 
a usar este protótipo (há aproximadamente 2 meses) não tenho sentido dor. Estou achando 
ótimo.  Ficaria contente em receber uma versão mais atualizada, OK?  
…Penso que a principal sensação que o OrthoMouse causa é de muito conforto; você não 
precisa segurar o mouse...ele simplesmente acomoda sua mão, de forma muito anatômica, e 
desliza com facilidade.  
Se você não precisa segurá-lo, então você também não precisa fazer força com a mão para 
movimentá-lo.  
Se o cotovelo estiver apoiado na mesa (como eu gosto de trabalhar) apenas o pulso é 
exercitado. 
Sra Vera Lúcia Bascoi Neto  
(Analista Sr.)  
 
 
Tomamos conhecimento do seu OrthoMouse ortopédico em palestra realizada nesta 
Universidade. Neste evento pudemos conhecer o histórico do mouse, bem como suas 
qualidades e aplicações, sendo que alguns alunos testaram e foram verificadas suas virtudes 
e diferenciação em relação  aos outros mouses. Após a palestra ficou a expectativa e 
curiosidade para o lançamento do produto no mercado para conhecermos o layout final, 
valor de comercialização, condições de venda, etc. Achamos que em escala comercial, 
ficarão nítidos os efeitos e virtudes que o uso do mouse ortopédico poderá trazer para o 
público em geral, tanto para uso em empresas, residencial ou educacional. 
Aguardamos com interesse as novidades relativas ao lançamento do produto. 
Prof. Alan Henrique P. De Carvalho 
Prof. Luis Antonio Vilalta 
Universidade Anhembi Morumbi 
 
 
Recebi o produto imediatamente, fui muito bem atendida, foram muito atenciosos. Estou 
me acostumando com o produto e minhas dores diminuíram muito! 
Virginia Rodrigues 
Compradora de Mercado Livre 



 
 
Há alguns anos sofro de dores nas mãos e punhos...Há cerca de 6 meses utilizo o 
OrthoMouse ortopédico no escritório...Neste período pude perceber uma melhora 
significativa... 
Quando eventualmente em casa utilizo o mouse normal sinto pioras...Sou diretor desta 
empresa e temos 220 estações de trabalhos, preocupa-me que o mesmo problema que me 
acomete, possa ocorrer com outros funcionários, com conseqüente queda de produtividade 
e problemas legais. 
Eng. Alexandre Fabian 
Empresário e diretor da Plaenge 
 
 
Declaro para os devidos fins que estou usando o OrthoMouse do Dr. Julio há 2 dias agora e 
gostei muito. Os primeiros olhares de ceticismo dos colegas já se foram e o protótipo já é 
encarado com naturalidade. Todos experimentaram e é unânime a opinião de que a mão 
realmente encaixa no dispositivo. Em todo caso sinto que estou realmente repousando a 
mão sobre o mouse e descansando os tendões que estão bastante estressados. Meu sócio 
viu, comentou em casa e a esposa dele pediu um. Expliquei que era apenas um protótipo, 
mas acho que esse exemplo mostra que o produto tem mercado. Sinto isso por mim, pois 
realmente será difícil me acostumar ao mouse tradicional, è como ganhar um carro e depois 
ter que andar novamente de ônibus!  
Eng. Roberto Birle 
Empresário e diretor da Controlbanc 
Quanto à minha experiência, conforme lhe falei, ao longo de 29 anos de vida profissional 
ativa, já passei por bursite, tendinite, cervicobraquialgia, cirurgia do túnel do carpo na mão 
direita, longos períodos de fisioterapia, de alongamento, de RPG e de acupuntura, e, nos 
últimos 6 anos, tenho lutado diariamente com fibromialgia. Mesmo com todos os cuidados 
possíveis, isto é, de postura, de medicamentos, etc., a dor no braço direito, por causa do uso 
do mouse no serviço, é quase uma constante.   
Quando a dor está mais forte, muitas vezes imobilizo meu braço à noite, para dormir, numa 
tala que mantém a mão inteira na posição de descanso.  Por isso gostei do OrthoMouse, 
pois a mão fica realmente nessa posição de descanso!  E, usando-o, em pouco tempo as 
dores diminuíram, parando quase totalmente! 
Levei alguns dias para me acostumar com ele, mas depois, quando tive que ficar novamente 
uns três dias sem ele, o braço imediatamente começou a doer de novo. Acho que este 
mouse deveria ser bastante divulgado, pois muitos profissionais ainda jovens já têm 
problemas nos braços e mãos por causa do uso do computador.  
Cordialmente. 
Elizabeth Mayer Tsutsui 
Penteado Mendonca.Advocacia. 
 
 
Gostaria de fazer um breve relato, porém contente, com relação ao OrthoMouse  
ortopédico. 
Desde o primeiro dia que passei a utilizá-lo em minha empresa, já adorei! 



A mobilidade fica diferente, nos "obriga" a ficar com a postura correta das mãos, o que no 
final do dia já se pode sentir a diferença. Realmente, um avanço da tecnologia e uma 
brilhante idéia essa! Simplesmente Adorei.  
 Fique com Deus. 
Renata Isaac Pires Russo  
FR3 comunicação 
 
 
Estou testando o mouse e parece ser muito bom. 
Marcos Lütz Uber 
Comprador de Mercado Livre 
 
 
“Sou usuário constante de computador no trabalho e não mais conseguia utilizar o mouse 
na mão direita, pois a dores eram constantes e incomodavam muito”.  Tive que tomar 
antiinflamatórios e imobilizar o braço ao dormir a noite e alem disso mudar o uso do mouse 
para a mão esquerda, pois era a única alternativa para poder continuar trabalhando. Há 
cerca de 10 meses atrás foi me oferecido o OrthoMouse ortopédico Dr. Segalle o qual 
passei a utilizar. Após poucas semanas de uso do OrthoMouse ortopédico Dr. Segalle, não 
mais senti aquelas dores no braço que muito incomodavam.  
Realmente o mouse Dr. Segalle é eficiente e muito bom, pois faz com que a mão e o braço 
permaneçam em posição de repouso não mais causando dores que tanto incomodam . Eu 
recomendo...  
Osni Vieira Diniz 
Cortex  Industrial Systems Ltda. 
 
 
Grande vendedor informou tudo direitinho, OrthoMouse, um ótimo produto que todo 
usuário freqüente de computadores deve adquirir. 
RACOON400 (7) 
Comprador de Mercado Livre. 
 
 
Declaro com satisfação o bom resultado que tenho obtido com o uso do OrthoMouse. 
Considerando que sou usuário de computadores há mais de 12 anos, pois, mais ou menos 
90% (noventa por cento) de meu trabalho depende de informática, e, utilizei diversos tipos 
de mouses comum por uns 10 anos, era muito sacrificante,  havia ocasião que alguns ossos 
de minha mão o pulso, pareciam estar quebrados, já estava a ponto de precisar de 
tratamento.  Há cerca de 2 anos conheci o Dr. Júlio Segalle  que me apresentou uma 
novidade, tratava-se do “Mouse-Ortopédico”, imediatamente adquiri uma unidade e passei 
a utilizar.  
Nunca mais senti quaisquer tipos de incômodos, inclusive, as dores desapareceram 
completamente, incríveis o resultado, além do conforto que sinto utilizando o mesmo, nota-
se que a mão fica em posição de descanso. 
Wilson Flausino Alves 
Construcentro 
 
 



Após rigoroso estudo e pesquisas feitas por profissionais, foi constatado que haveria 
mercado para seu (s) projeto (s), passando a manter contato por telefone sobre 
procedimentos e normas de trabalho. 
Associação Nacional dos Inventores - ANI. São Paulo. Brasil 
 
 
...”We are very excited by Dr. Segalle’s breakthrough in mouse design, and would be 
delighted to help you both move to the next stage of commercialization.” 
John Stoddard. 
CEO da IDEO Product Development, Palo Alto, California. 
 
 
...No aspecto funcional, atende perfeitamente o propósito mantendo o usuário confortável.  
Dr. Ricardo Setúbal  
(V.P. Administrativo)  


