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The cover represents 3 photos from the movie on the infection of host cells by 
Trypanosoma cruzi made by Hertha Meyer in 1963. She initiated her work in Brazil at the 
Biophysical Laboratory of the Medical School (UFRJ) in 1941 and used hanging drop 
tissue culture technique and microcinematography to register the life cycle of T. cruzi in 
host cells using the facilities of the laboratory directed by A. Barasa, in Turin. 
 
The original film, lasting 45 minutes, was given to us by Dr. José Ferreira Fernandes 
before retiring from our department at the University of São Paulo. It was possible to edit 
it making a short version of approximately 2 minutes where all stages of the parasite 
differentiation can be seen. The high quality of the copy is due to the careful and 
competent work Dr. Meyer’s and the quality of the microscope and camera employed. 
This movie is available at the site of SBPZ. 
 
The cover is a tribute to the work of Hertha Meyer. 
 

Robert I. Schumacher,  
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and Walter Colli 
 
 
 
 
 
 
 
 
A capa representa 3 fotos do filme sobre a infecção de células hospedeiras pelo 
Trypanosoma cruzi feito por Hertha Meyer em 1963. Ela iniciou seu trabalho no Brasil 
no Laboratório de Biofísica da Faculdade de Medicina (UFRJ) em 1941 e usou a técnica 
de cultura de tecidos e microcinematografia para registrar o ciclo de vida do T. cruzi em 
células hospedeiras utilizando as instalações do laboratório dirigido por A. Barasa, em 
Turim. 
 
O filme original, com duração de 45 minutos, foi cedido pelo Dr. José Ferreira 
Fernandes antes de se aposentar de nosso departamento da Universidade de São 
Paulo. Foi possível editá-lo fazendo uma versão curta de aproximadamente dois 
minutos, onde todos os estágios da diferenciação do parasita podem ser visto. A alta 
qualidade da cópia é devido ao trabalho cuidadoso e competente da Dra. Meyer, à 
qualidade do microscópio e da câmera utilizada. Esse filme está disponível no site da 
SBPZ. 
 
A capa é uma homenagem ao trabalho de Hertha Meyer. 

 
Robert I. Schumacher,  

Maria Julia M. Alves  
e Walter Colli 
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