
No dia 9 de setembro de 1912 fui chamado pelo 
diretor do Butantan e nesse mesmo dia comecei 
a trabalhar, dando início às ilustrações que 
deveriam servir para as edições de “La Défense 
contre l’ophidisme” e a Monografia do Instituto 
de Butantan

Tais cursos [de profilaxia e higiene], ministrados 
no Instituto pelo diretor e seus assistentes, com 
plano previamente estabelecido, orientavam os 
ouvintes sobre higiene e história natural. Nessa 
ocasião o Instituto atacava seriamente certos 
problemas: serpentes – escorpiões – aranhas – 
triatomas (barbeiros), estes últimos na ordem 
do dia. Estas aulas eram dadas pelo Dr. João 
Florêncio Gomes, o jovem sábio que faleceu em 
princípios de 1919.

Naturalista por índole e já bastante conhecido 
nas repúblicas americanas e na Europa, tinha 
a incumbência de grande responsabilidade: a 
secção de Ofiologia que estava inteiramente a seu 
cargo, tratando-a com especial zelo, pois assistia 
à chegada das cobras e com presteza separava 
os exemplares que ofereciam características 
para estudo. Desta maneira identificou inúmeras 
espécies novas e guardando grande quantidade 
para observações e estudos. Duas espécies 
novas que encontrou, uma, a Bothrops cotiara, 
teve publicidade imediata e eu tive uma 
parcela nas pesquisas feitas, tendo viajado até 
Marechal Malet e Roxo Roiz, no sul do Paraná, 
para obter informações mais seguras quanto ao 
nome popular como era conhecida esta cobra. 
Assim, prevaleceu o nome de cotiara. A jararaca 
da Ilha da Queimada Grande foi mantida em 
observação e por duas vezes foi ele até essa ilha 
para estudar o habitat da cobra, certificando-se, 
então, que era espécie trepadora e alimentava-
se exclusivamente de pássaros, visto não ter 
encontrado no local pequenos mamíferos. Tinha 
sempre contato com o encarregado do farol, 
única pessoa que vivia no local.

João Florêncio Gomes tinha mais compromissos: 
era responsável pelos soros: antipneumocócico 
– antidisentérico e os antipeçonhentos. Homem 
estudioso, talhado para o posto e cargo que 
exercia, somava às qualidades pessoais a de sábio 
e mestre; e neste mister possuía a particularidade 
de por ao alcance de qualquer pessoa o que 
pretendia ensinar. Presenciei a sua constância 
em dar lições a simples serventes sobre o uso 
do microscópio, sua montagem e nomenclatura, 
ao mesmo tempo em que os instruía a colorir 
lâminas nas diversas técnicas, de acordo com o 
material e respectivas preparações. E a todos os 
funcionários do Instituto dava esclarecimentos 
com entusiasmo e satisfação. Com ele 
aprendi muito, especialmente no tocante aos 
esclarecimentos que necessitava quando 
comecei a desenhar cobras que deveriam, 
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mais tarde, servir para o Atlas de Serpentes do 
Brasil, obra que com sua morte prematura foi 
interrompida.

A primeira aula que deu aos Diretores de Grupos 
Escolares teve como assunto o “barbeiro” 
responsável como transmissor da Moléstia de 
Chagas. Iniciou-a lembrando que a riqueza do 
Museu Britânico pouco ou quase nada custou 
àquele país, em virtude dos seus súditos 
enviarem de todos os quadrantes da terra, 
onde se encontravam, o que lhes parecia útil e 
interessante para estudos. Com esse exemplo 
fez um apelo aos ouvintes, depois de mostrar-
lhes Triatomas de diversas espécies, para que 
instruíssem os alunos e eles próprios mandassem 
para o Instituto exemplares vivos ou mortos, 
acompanhados das informações orientadoras 
quanto aos locais e mais dados que julgassem 
aproveitáveis. E o pedido não ficou esquecido; 
diariamente o Instituto passou a receber 
invólucros que traziam “barbeiros” e insetos 
mais ou menos parecidos com os tais sugadores. 
Respondia pessoalmente a esses colaboradores, 
de maneira a manter nos mesmos o estímulo para 
que prosseguissem, ajudando-o. Desta maneira, 
sem sair de São Paulo, coletou dados seguros 
sobre a distribuição geográfica dos Triatomas 
em todo Estado, assinalando as localidades onde 
havia insetos infectados. Publicou esse trabalho 
em “Coletânea de Trabalhos do Instituto de 
Butantan” 1901-1917 – p. 403. Excursionou 
pelo interior, em companhia do Professor Emile 
Brumpt à procura de “barbeiros”, encontrando 
uma nova espécie que, em homenagem a Carlos 
Chagas recebera o nome de Triatoma chagasi. 
(Col. Trab. Inst. Butantan – p. 251 – 1901-1917). 
Neste mesmo volume aparecem descrições de 
novas espécies de ofídios descritos por João 
Florêncio.

O primeiro caso de “Úlcera de Baurú” – 
Leishmaniose tegumentar americana – ou 
Leishmania brasiliensis – Vianna – constatado 
nos arredores da Capital, foi observado por João 
Florêncio e Alexandrino Pedroso, procedente de 
Itapecerica, que fora tratado com tártaro emético 
a 10% e, localmente, com a pomada do mesmo 
sal. Lembro que o autor desse tratamento, 
Gaspar Vianna, resolveu, na época, a cura desta 
úlcera e a ele deve a ciência o sucesso obtido em 
numerosos doentes, ao mesmo tempo em que 
lançava a esperança para o saneamento de zonas 
onde o mal era endêmico. Gaspar Vianna, cuja 
projeção pelos seus trabalhos já havia transposto 
os limites do país, faleceu muito moço.

João Florêncio iniciou no Butantan, em seu 
laboratório, as primeiras reações de Wassermann 
e tinha a seu cargo a produção dos soros 
antidisentérico, antipeçonhentos e nos últimos 
meses de vida imunizava animais para obter o 

soro antipneumocócico, produto este que não 
lhe foi aplicado por não estar pronto; falecera 
em consequência de gripe pneumônica! Aliás, 
caso muito semelhante foi o da morte da esposa 
do Dr. Vital Brazil em consequência de infecção 
puerperal. Três meses após o desenlace, surgia 
na Europa o soro antiestreptocócico, recurso 
terapêutico que a teria salvo se fosse conhecida 
a técnica de produção. No entanto, serviu de 
estímulo para que no Butantan se iniciasse a 
produção de mais este soro.

...

Não deve causar estranheza se me estendo em 
apreciações e referências ao Dr. João Florêncio 
Gomes e a razão é fácil de expor. De 1914 a 1919, 
até cerca de um mês antes da sua morte, estive 
quase que exclusivamente a serviço dele; íamos 
juntos todas as manhãs da cidade até o Butantan 
e mereci dele grande amizade e consideração. 
Conheci-o bem e fomos muito bons amigos.

...

No começo do ano de 1914 comecei as tentativas 
para obter moldagens em cera; foi trabalho mais 
ou menos demorado porque só em intervalos 
das minhas obrigações eu podia fazer as 
pequenas experiências. O meu primeiro sucesso 
foi quando o Dr. João Florêncio apresentou-me 
o caso do menino portador da úlcera de Baurú, 
localizada na zona frontal da cabeça. Consegui 
representar a lesão, tal como era e também fiz 
um desenho. A peça, no entanto, que sempre foi 
chamada de “cera” eu a consegui unicamente 
com o material derretido de uma vela “Clichy”, 
ou seja, de espermacete! E essa experiência 
que me deu grande trabalho foi o ponto de 
partida para produzir muita coisa, com técnica 
melhorada. Algum tempo depois, com uma 
reforma feita no Serviço Sanitário, fui nomeado 
com o título de “Desenhista-Ceroplasta”, no 
documento que possuo e está assinado pelo Dr. 
Altino Arantes.

São Paulo, dia 5 de dezembro de 1960

Trechos extraídos de original inédito, 
datilografado e encadernado, “Um pouco da 
minha vida”, 1960. Exemplar ofertado pelo autor 
[Augusto Esteves] a sua filha Jacy Brazil Esteves 
Sant’Anna e doado por seu filho Paulo ao acervo 
da Casa de Vital Brazil.

Dr. João Florêncio Gomes
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Raras, muito raras manifestações de unanimidade de 
sentimentos entre nós ocorreram, tão intensas e tão ex-
tensas, quanto as que provocou o desaparecimento do 
jovem e malogrado cientista dr. João Florêncio Gomes.

Ao seu féretro acompanharam centenas de pessoas na 
atitude do maior recolhimento e pesar; os seus parentes, 
a classe médica de S. Paulo, em peso, pode-se dizê-lo, 
algumas das altas autoridades do Estado, os seus cole-
gas e companheiros de trabalho, os seus amigos... E não 
era só o espetáculo da dor de seu pai e irmãos extremo-
síssimos, e prostrados pelo sofrimento, a causa de que 
muitos e muitos olhos se mostrassem rasos de água no 
numeroso cortejo dos que iam a enterrá-lo. Não havia, 
quem ali não estivesse a sentir o maior aperto de cora-
ção ao imaginar que dentro em breve, para sempre, se 
apoderaria o túmulo do invólucro do nobre espírito des-
vanecido de João Florêncio de Salles Gomes...

Seja-me permitido lembrar quanto a esta demonstração 
de tão grande pesar se associaram e se associam todos 
os que no Museu Paulista ao seu lado trabalharam.

Não deploramos apenas o desaparecimento do colab-
orador de tão alta valia; sobremaneira nos punge a ir-
remediável ausência do grande e verdadeiro amigo que 
acabamos de perder...

Desde muito ao nosso Instituto servia, generosa e dedi-
cadamente. Desde muito nos comprazíamos em admirar 
o conjunto formoso de qualidades e faculdades que nele 
tão notavelmente se encarnava, a elevação do homem 
e a formação do cientista, a latitude dos seus conheci-
mentos profundos e a ânsia incansável do pesquisador 
que o inspirava; a nobreza de sua modéstia extrema, a 
afabilidade e a gentileza do cavalheiro que era... E tudo 
isto ao lado da repulsa absoluta aos ditames dos senti-
mentos inferiores, do desapego completo da vaidade, do 
prazer em ser útil, imposto por um serviçalismo sincero...

Muito lhe deve o Museu Paulista, a que o ligava uma af-
eição de longos anos. Ali, como em toda a parte, deixa 
a sua passagem a mais suave e reconhecida lembrança. 
Jamais lhe esqueceremos o trato leal e os valiosos 
trabalhos por ele levados a cabo nos laboratórios do 
Ipiranga com a singeleza e o desinteresse do cientista 
e do brasileiro que viveu para servir a ciência e honrar 
o Brasil.

Quantos exemplos nobres, em tão curta vida! Como filho 
e como irmão, como trabalhador infatigável, apaixonado 
da ciência e da glória de nossa terra! Que futuro lhe di-
visávamos todos nós, para maior honra do Brasil!

Todo este porvir, a 29 de maio de 1919, brusca e cruel-
mente se aniquilou...

Aos que com João Florêncio de Salles Gomes privaram 
restam as mais fundas e perduráveis saudades. As dos 
seus companheiros do Museu Paulista venho reafirmá-
las aqui. Perdemos um companheiro de quem sobre-
modo nos desvanecíamos e um amigo a quem, se muito 
queríamos, muito mais ainda admirávamos...

...................................................................................................

Publicaram os órgãos da nossa imprensa diária algu-
mas notas biográficas sobre o infeliz experimentador 

e naturalista que tão cedo foi arrebatado à ciência. 
Seja-nos permitido ampliá-las com alguns elementos 

inéditos a mais.

Nascido em Tatuí, a 2 de setembro de 1886, filho do sr. dr. 
Francisco de Salles Gomes e da exma. sra. D. Anna L. Ken-
worthy de Salles Gomes, teve o dr. João Florêncio Gomes 
a ventura de crescer na atmosfera sadia e robustecedora 
de um lar cheio dos mais elevados ensinamentos.

Revelando desde os primeiros anos o maior pendor 
pelas letras, foi um excelente estudante de humani-
dades, havendo sido, durante longos anos, o discípulo do 
seu tio e homônimo, provecto e conhecido educador da 
capital baiana. Em S. Salvador, encetou o curso de medic-
ina, transferindo-se pouco depois para a Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, onde, em 1909, doutorou-se, 
após ótimas notas e vigorosa defesa de tese sobre as-
sunto muito curioso: Glycurias normaes.

Não o seduzia a clínica; arrastava-o verdadeira curiosi-
dade e interesse pelo laboratório; assim, fez o curso de 
Manguinhos, onde se lhe definiu a verdadeira vocação e 
o estabelecimento da diretriz da vida.

De regresso a S. Paulo, nele logo divisou Vital Brazil, com 
o seu tato e conhecimento do ofício de homem de labo-
ratório, o auxiliar excelente que podia adquirir e assim o 
prendeu a Butantan onde, desde logo, com a sua capaci-
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dade de trabalho, não tardou o jovem assistente a tomar 
notável papel de destaque, angariando dentro em pouco 
uma reputação nacional, e extrabrasileira, em assuntos 
de herpetologia. Correu-lhe então feliz a vida entre o 
aconchego da casa paterna e as alegrias do laboratório 
que lhe eram tão intensas.

Na sua rápida e brilhante passagem por São Paulo quis 
Brumpt, absolutamente, tê-lo ao seu lado e assim o fez 
seu preparador extraordinário, levando-o como auxiliar 
em diversas e profícuas viagens de pesquisa.

Membro titular da “Sociedade de Medicina e Cirurgia de 
S. Paulo” e redator-secretário dos “Annaes Paulistas de 
Medicina e Cirurgia”, a que frequentemente comunicava 
notas precisas sobre os seus estudos originais, ainda, 
desde muitos anos, revistava, com afinco, o volumosíssi-
mo material de ofídios concentrado no Ipiranga. Lá ia ter 
todas as quintas-feiras, quase invariavelmente. Milhares 
de peças lhe passaram pelas mãos não só do nosso Mu-
seu como dos museus Nacional, de Buenos Aires; Rocha, 
do Ceará, e Goeldi, do Pará.

Por ele professando real consideração e estima, acabava 
o sr. dr. Darling, o provecto catedrático de nossa Facul-
dade e eminente higienista, de o convidar, em nome 
da Rockefeller Foundation, para ir aos Estados Unidos 
completar os seus conhecimentos científicos.

Do espólio de João Florêncio Gomes, ocorre-me nestas 
notas singelas citar de pronto as seguintes memórias: 
“Uma nova cobra venenosa do Brasil”, em que aponta 
uma espécie nova de “Lachesis”; a “L. cotiara”; “Contri-
buição para o conhecimento dos ophidios do Brasil” (1), 
em que revela a existência de um novo gênero e quatro 
novas espécies de opistoglifas brasileiras; “Contribuição 
para o conhecimento dos ophidios do Brasil” (11), no 
tomo X da “Revista do Museu Paulista”, em que descreve 
e determina o volumoso material do Museu Rocha, do 
Ceará, que lhe veio às mãos, memória de alto valor para 
o conhecimento da fauna do nosso nordeste; “Triatomas 
e molestia de Chagas no Estado de S. Paulo”, em que 
resume os documentos existentes sobre o “barbeiro” 
e a tripanosomiase de Chagas em nosso Estado. Neste 
excelente estudo compendia uma série de fatos e da-
dos de alta valia sobre a existência e disseminação de 
“chupanças” em território paulista. Já em colaboração 
com Brumpt havia determinado uma espécie inédita dos 
temíveis hemipteros portadores do “Tripanosoma cruzi”. 
Encontraram-no em Minas na Serra do Cabral e deram-
lhe o nome de “Triatoma chagasi”.

Sei que também descreveu o material ofídico do Museu 
do Pará, mas jamais me avistei com a memória. Em revis-
tas estrangeiras há também trabalhos de sua lavra.

Empreendeu numerosas excursões científicas, entre out-
ras, em Minas, a observar o mal de Chagas e documentar-
se sobre o “barbeiro”, em S. Paulo, na Noroeste, a estu-
dar a leishmaniose e no litoral a ancilostomose.

Com Neiva pesquisou e esclareceu a biologia do berne 
do modo mais notável. Dedicou-se também, e com o 
maior afinco, à resolução do problema de obtenção da 
vacina antidisentérica, havendo chegado a excelentes 
resultados.

Prelecionava com a maior facilidade e clareza e por di-
versas vezes professou no curso instituído em Butantan 
para os inspetores escolares, parasitologia e higiene.

Um dos seus “sonhos dourados” era a publicação da 
grande obra sobre os ofídios do Brasil, em que diuturna-
mente trabalhava e em que ia acumulando, com o maior 
critério, os fatos e os documentos que a mais exigente 
conscienciosidade lhe apontava. Há bem pouco falava-
me em tal projeto, animadamente, com a habitual bo-
nomia e distinção de expressões. Seria coisa ainda para 
vários anos de trabalho...

Correspondia-se assiduamente com os mestres da her-
petologia universal e tinha muitas consultas de numero-
sos institutos científicos. Ao passar por Buenos Aires 
várias dúvidas dos naturalistas lhe foram submetidas à 
apreciação e a todas respondeu com brilhantismo. Ai-
nda, há pouco, disto deu testemunho Pedro Seriè na sua 
memória sobre a Fauna Erpetologica argentina, inserta 
no tomo 27 dos Anales del Museo Nacional de Buenos 
Aires: “Este trabajo, declara, me ha sido singularmente 
facilitado por el amable concurso del distinguido er-
petólogo del Instituto Serotherapico de Butantan y del 
Museo de San Pablo (Brazil) doctor J. Florêncio Gomes, 
qui en ha tenido oportunidad, durante en ultima estadia 
en esta, de examinar nuestras coleciones y de identificar 
varias especies dudosas”.

Acatadíssimo por quantos no Brasil se dedicam ao es-
tudo das ciências naturais, dolorosamente ecoará no re-
cinto dos nossos Museus e no círculo dos naturalistas a 
notícia do seu passamento. Como naturalista não se limi-
tava João Florêncio Gomes à especialidade em que tanto 
se distinguiu. Como tivesse o mais sólido arcabouço de 
conhecimentos da zoologia geral, com toda a segurança 
podia tratar de vários grupos. Assim o interessavam, 
muito, os insetos hematófagos, em geral, os aracnídeos, 
especialmente os escorpiões.

Norteara a existência para o trabalho intenso, este 
homem que vivia pelo cérebro e numerosos projetos 
afagava a que a fatalidade veio impor o implacável veto.

Improfícuos todos os esforços enormes da dedicação 
dos Pais, dos irmãos, dos parentes, de numerosos ami-
gos, incansáveis a se revezar, dia e noite, à sua cabeceira, 
improfícuos os serviços, de todos os instantes, de vários 
dos melhores médicos de S. Paulo...

Quando, à notícia de seu falecimento, corri à sua casa a 
exprimir os pêsames ao seu tão extremoso quanto ama-
rgurado Pai, disse este como numa espécie de desabafo 
e reação da mais legítima ufania paterna horrivelmente 
conculcada pela brutalidade do golpe recebido: “Sr. Dr., 
meu filho nenhum desafeto deixa!”

Nestas palavras tão exatas, e reflexo de tão grande dor, 
retraçou-se-me imediatamente a síntese da existência 
que acabava de apagar-se: daquele homem bom e ho-
nesto, feito de modéstia e de brandura... O que, porém, 
faltava a este elogio, e o pobre pai não ousara dizer era 
que se de João Florêncio Gomes não ficava um único 
desafeto hão de longa, inapagavelmente, perdurar entre 
todos os que tiveram a felicidade de o conhecer, o maior 
respeito e a maior saudade pela sua inteligência e o seu 
caráter.

Copiado de Dr. João Florencio Gomes – Separata do tomo 
XI da REVISTA DO MUSEU PAULISTA – 1919 – S. PAULO, 
Typ. do “Diario Official”, p. 3-8.
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Tratamento dos accidentes ofidicos pelos soros especifi-
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Contribuição para o conhecimento dos ofidios do Brasil – 
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