
 

 

FILATELIA E MEDICINA – CAMPANHA CONTRA A TUBERCULOSE 

 

  Os selos foram inventados em 1840. No dia seis de maio foi emitido o primeiro selo 

de verdade, na Grã-Bretanha, já que anteriormente na Itália as cartas carimbadas e marcadas já 

haviam sido oficializadas pelo rei Vittorio Emanuele I desde 1819. Inicialmente as cartas eram pagas 

pelas pessoas que as recebiam, os destinatários, e o selo foi inventado pelo professor britânico Sir 

Rowland Hill (1795-1879) para torná-las pré-pagas pelos emitentes. 

 A história da correspondência por carta (e seus selos) passou ainda por uma fase em que, sem 

se saber bem a causa das doenças infecciosas, era obrigatória a desinfecção das cartas por medo da 

transmissão de doenças como a lepra, sífilis, tuberculose, etc. Em 1546 o médico italiano Girolamo 

Fracastoro (1478-1553) já defendia a teoria de que as infecções se originavam em uma espécie de 

germes (chamados por ele de seminaria em seu famoso livro De contagione et contagiosis morbis), 

que seriam transportados pela respiração e propagados no corpo pelos humores. Empiricamente eram 

tomadas providências, por exemplo, a respeito das roupas e das cartas enviadas. De fato, somente em 

1822 chegou-se a uma conclusão sobre o agente responsável pela tuberculose e em 1894 pelo da 

peste. Deve ser mencionado que todo esse conhecimento só foi possível graças ao aprimoramento do 

microscópio pelo comerciante e cientista holandês Anton van Leeuwenhoek (1632-1723). 

 Foi na Inglaterra que se pensou em usar os selos como meio de propagar a luta contra a 

tuberculose por todos os países. Logo foi observado que a venda dos selos era um excelente meio de 

recolher fundos, que seriam aplicados na prevenção e na assistência pública contra a doença. Em 

1908 a Cruz Vermelha Americana colocou à venda os primeiros selos de beneficência para a luta 

contra a tuberculose, tendo alcançado grande sucesso. Em resposta, a Europa – mais exatamente a 

Bélgica – também imprimiu selos em benefício da campanha contra a tuberculose, agora com uma 

cruz com dois traços transversais. Outra onda de sucesso e desde então a cruz de dupla barra se 

tornou uma verdadeira marca popular da luta contra essa enfermidade. Em 1982 comemorou-se o 

primeiro centenário da identificação do bacilo de Koch, com selos de vários países exibindo uma 

cruz vermelha de dupla barra, como os mostrados a seguir, de nossa coleção particular.  

 E qual é a origem dessa cruz? Em 23 de outubro de 1902, por ocasião da IV Conferência 

Internacional sobre a Tuberculose organizada em Berlim pela União Internacional contra a 

Tuberculose, o médico francês Gilbert Sersiron (1871-1940), secretário-geral da Federação das 

Associações Francesas contra a Tuberculose, propôs à Assembleia Geral que adotasse a cruz de 

dupla barra, conhecida como "Cruz de Lorena", como o emblema internacional da luta contra a 

tuberculose. O Dr. Sersiron considerava que a Cruz de Lorena era apropriada para simbolizar esta 

luta, pois já fora o emblema de outra cruzada – os Cavaleiros Templários a receberam do Patriarca de 

Jerusalém (a cruz foi usada por Godofredo de Bouillon (c. 1058-1100), Príncipe de Lorena, em seu 

estandarte ao conquistar Jerusalém em 1099). A cruz de dupla barra foi adotada oficialmente como 

insígnia mundial antituberculose em 1928. Também poderia se chamar "Cruz de Constantino" já que 

o imperador romano Constantino I (c. 272-337), no século IV, fez erigir uma grande cruz com dupla 

barra horizontal na praça principal de Constantinopla para recordar suas conquistas e proezas. É uma 

cruz heráldica que como emblema dos cruzados fica bem apropriada como emblema da cruzada 

contra a tuberculose. 

 



 

 

 
 

 
 


