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Nome do objeto:  

“Máscara Anestésica de Ombrédanne”. 

Número do patrimônio:  

Não consta. 

Classificação:  

Equipamento para anestesia inalatória. 

Dimensões:  

21cm x 13cm x 22cm (AxLxC) 

Material:  

Inalador: Aço niquelado, borracha (revestia a máscara oronasal no modelo 

original de fábrica); Balão: Bexiga de animal (usualmente porco ou carneiro) 

Procedência:  

França 

Datação:  

1908. 

Autoria:  

Louis Ombredanne. 

Fabricação: 

Collins Company. 

Marcas/Inscrições:  

As marcas e inscrições presentes na peça são da própria fabricação, como a 

escrita “Collin depose nº8819”. 

Descrição do objeto:  

A máscara de é composta por um corpo esférico e uma máscara 

oronasal, ambos de aço niquelado; Ao se deparar com a máscara e o inalador 

(do ponto de vista do paciente), no lado mais distal da esfera há uma abertura 

de aproximadamente 5 cm na esfera para esponja ou tecido embebido em éter; 

No topo da esfera há um botão de controle de 6 cm com um ponteiro em 

movimento; Girar o botão direciona a ponta do ponteiro ao longo de uma escala 

numerada de 0 a 8, em incrementos de um; No fundo da esfera sobressai uma 

abertura roscada de aproximadamente 2 cm para uma bolsa de reinalação. A 



 

borda mais proximal da máscara é moldada para um encaixe justo entre o 

dispositivo e o nariz e a boca do paciente. 

 

Histórico:  

Em 1907, depois de várias fatalidades anestésicas, o professor 

Auguste Nélaton deu ao seu aluno Louis Ombrédanne a tarefa de criar um 

dispositivo anestésico seguro. O protótipo feito por Ombrédanne consistia de 

uma lata de metal que servia como um reservatório e foi equipada com feltro 

para absorver o éter, uma entrada de ar graduada e uma câmara de reserva 

respiratória.  

Modificações do design ocorreram subsequentemente. O reservatório 

elíptico tornou-se esférico e a máscara e o reservatório foram separados, mas 

o desenho não mudou ao longo dos anos de uso havendo apenas a adição de 

oxigénio e dióxido de carbono. Em 1908, o inalador de Éter de Ombrédanne foi 

finalizado.  

 

FIGURA 1 - Ombrédanne Inhaler 

Função e uso original do objeto: 

A máscara de Ombrédanne era utilizada para administração de 

anestesia por inalação de éter, O éter líquido ficava embebido no interior da 

câmara esférica forrada por espuma, ou feltro, e era dosado através do 

indicador metálico. O material era posteriormente colocado dentro da câmara 

metálica e a insuflação fazia-se pelo balão, habitualmente de bexiga de porco. 

Significado / Valor que é atribuído ao objeto (simbólico, científico, 

político, monetário...): 

A Máscara de Ombrédanne apresenta caráter científico, histórico e 

simbólico para Faculdade de Medicina da UFMG, uma vez que foi um dos 

primeiros equipamentos de anestesiologia utilizados em Minas Gerais, que 

contribuiu enormemente para o desenvolvimento da cirurgia, tendo sido 

utilizada largamente no final do século XIX e século XX. Ainda, ao estudar a 



 

história do equipamento estudamos conjuntamente a história de várias figuras 

históricas que foram ex-alunos da faculdade, como Borges da Costa, Raul da 

Costa e Filho e Thadeu Pereira de Figueiredo. 

 

Caráter documental do objeto: 

Essa invenção apresentou diversas vantagens em relação às existentes, 

graças a máscara de Ombrédanne, a anestesia inalatória deu grandes passos 

em direção à segurança, pois permitia a dosagem do anestésico e a sua 

mistura com ar (mais tarde também com clorofórmio ou oxigénio, através da 

junção de pequenas torneiras); permitia ainda controlar os movimentos 

respiratórios dos doentes (por visualização dos enchimentos do balão) e era 

transportável. É importante ressaltar que a simplicidade do dispositivo permitiu 

seu uso por um grande número de não especialistas e isso atrasou o 

desenvolvimento da anestesia como especialidade médica na França até o 

final da década de 1940. 

O objeto em face de demais objetos similares: 

A máscara é empregada em ambiente cirúrgico, sendo um dos 

primeiros equipamentos destinados a anestesiologia. Essa forma de anestesia 

foi largamente utilizada em Belo Horizonte até 1946, sendo posteriormente 

substituída por outras formas de anestesia, como a anestesia parassacral e 

raquinestesia. 

 

O objeto no tempo e no espaço (Minas Gerais): 

A máscara de Ombrédanne chegou em Minas Gerais em 1918, trazida 

da França pelo professor Borges da Costa. A máscara foi inventada em 1908, 

por um cirurgião francês chamada Ombrédanne, e anestesiava a partir do éter. 

Esta máscara vazava muito, de modo que o anestesista também recebia o éter, 

e assim o vômito era comum nos aplicadores. 

A realização de anestesia com máscara de Ombrédanne no interior de 

Minas Gerais, ainda no início do século XX, é confirmada pelo médico Raul 

Costa Filho, que viria a ser um dos pioneiros da profissionalização da 

anestesiologia no estado, junto com o doutor Thadeu Pereira de Figueiredo.  

Segundo o médico Raul Costa Filho, no interior do estado de Minas 

Gerais, eram realizados muitos procedimentos anestésicos nos quais a 

máscara de Ombrédanne era amplamente utilizada. Ele relata que a primeira 

anestesia que presenciou com a máscara foi realizada na cidade de Ubá em 

1939, entretanto ele destaca que o método já era aplicado em outros locais 

muito antes dessa data. É datado em 1960 o último registro de utilização da 

máscara. 



 

Os médicos Raul Costa Filho e Thadeu Pereira de Figueiredo, 

pioneiros da profissionalização da anestesiologia no estado de Minas Gerais, 

formaram na então Universidade de Minas Gerais na turma de 1944.  

Biografia do objeto (como ele veio parar no acervo Cememor): 

Não sabe-se ao certo como a Máscara de Ombrédanne chegou ao 

Cememor, entretanto tendo em vista que, com o passar do tempo ocorreu a 

substituição dos equipamentos de anestesiologia por mais novos e que muitos 

materiais antigos foram doados a museus, pode-se supor que a máscara tenha 

sido doada por ex-alunos ou ex-servidores para o museu. 

Imagens  

 

FIGURA 2 - Máscara de Ombrédanne no acervo do Cememor 

 



 

FIGURAS 3 e 4 - Ombredanne Ether Inhaler 

 

FIGURAS 5 e 6 - Ombredanne Ether Inhaler 
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