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A dengue é uma arbovirose transmitida ao homem através de mosquitos do gênero 
Aedes. A doença pode ser causada por um dos quatro sorotipos (DENV-1-4), 
pertencentes ao gênero Flavivirus. Em 2016, foram registrados mais de 800.000 
casos suspeitos de dengue no Brasil sendo a Região Nordeste a segunda em maior 
registro de casos (19ª SE).. O reconhecimento e a confirmação desses casos são 
de extrema importância para a vigilância epidemiológica e entomológica municipal. 
Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo isolar e identificar o sorotipo do 
vírus dengue no município de João Pessoa-PB no período de Julho/2014 a 
Nov/2015. Os núcleos de vigilância epidemiológica municipal realizaram a coleta 
de amostras sanguíneas (n=177) para obtenção do soro até o 5ºdia de doença e 
cadastramento dos dados clínicos e demográficos. As amostras foram direcionadas 
ao LACEN-PB e redirecionadas para a UFPB onde foram processadas. Em 
seguida, para fins de identificação viral, alíquotas amostrais foram inoculadas em 
cultivo de células C6/36 de Aedes albopictus, e submetidas a reação de 
imunofluorescência com anticorpos sorotipo específicos. Nossos resultados 
revelaram que  apenas  20%  das amostras apresentaram positividade para dengue 
Dentre essas, houve predomínio do DENV-4 (34%), seguido do  DENV-2 (32%), 
DENV-3 (23%) e DENV-1 (11%). No entanto, na maioria das amostras não foi 
possível detectar o sorotipo do dengue, o que pode ser devido à circulação de 
arbovírus emergentes no município com sinais e sintomas confundíveis. O sexo 
feminino (63%) e a faixa etária entre 21-40 anos (23%) foram as mais prevalentes. 
Os logradouros que apresentaram positividade para os sorotipos foram: Bancários, 
Castelo Branco, Centro, Cristo e Cruz das Armas. Percebe-se que a dengue 
continua sendo um grave problema de saúde pública na Paraíba, com co-circulação 
dos quatros sorotipos em várias regiões de João Pessoa e predomínio das 
infecções pelo DENV-4 e DENV-2.  
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