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Os vírus dengue são icosaédricos, envelopados, com genoma de RNA-FU+, 
pertencentes a família Flaviviridae. A dengue representa uma das mais 
importantes arboviroses no mundo em termos de impacto epidemiológico. A OMS 
considera o teste de neutralização de redução de placas (PRNT) como o padrão-
ouro para caracterizar e quantificar títulos de anticorpos neutralizantes anti-DENV 
na população. Neste trabalho detectou-se anticorpos neutralizantes espécie-
específicos contra DENV-4 nas amostras de soro de indivíduos com infecção 
aguda. Participaram do estudo 230 indivíduos com suspeita clínica de dengue, 
atendidos em hospital público de Maceió, entre os anos de 2013/2014. As 
amostras que se mostraram positivas por RT-PCR e com alta avidez de 
anticorpos IgG em teste de ELISA foram destinadas à confirmação do diagnóstico 
etiológico da infecção por soroneutralização. Do total de amostras analisadas por 
RT-PCR, 83(37%) foram positivas para DENV-4, e destas, 20 amostras (24%) 
coletadas entre os 1º e 7º dias de início dos sintomas foram submetidas à técnica 
da PRNT90. A neutralização foi testada após incubação por cinco dias de soro 

inativado diluído 1:4 com 50-100 PFU de suspensão viral (DENV-4 H241) em 
monocamadas de células VERO E6. Das 20 amostras testadas 3 (15%) coletadas 
entre o 4º e 5º dias de início dos sintomas apresentaram capacidade de reduzir 
90% da infecção viral, indicando alto título de anticorpos neutralizantes. Doze 
(60%) outras amostras conseguiram reduzir entre 70% e 89% da infecção. As 15 
amostras com taxas de redução inferiores a 90%, foram coletadas nos 1º a 4º 
dias de início de sintomas, o que justifica terem apresentado baixas taxas de 
soroneutralização. A pesquisa de anticorpos neutralizantes espécie-específicos 
contra DENV poderá auxiliar no diagnóstico etiológico das infecções ocorridas em 
Alagoas, inclusive discriminando entre os sorotipos virais.  
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