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A Pneumonia Intersticial Não Específica (PINE) é um processo restritivo 
subagudo. Geralmente está associada a uma doença febril e fibrose intersticial 
crônica. Nos cortes, os pulmões mostram áreas de fibrose e remodelamento 
cístico (favo de mel), de localização preferencial nas bases dos pulmões e 
distribuição subpleural predominante. A tomografia mostra opacidade e “vidro 
fosco” e áreas de consolidação. RELATO DE CASO: M.R.S.L, 51a, feminino, 
parda, agricultora, natural de Cruzeiro do Sul - AC, procedente de Humaitá-AM. 
Q.P: Tosse seca há 10 anos. HDA: paciente relata tosse seca há 10 anos, 
diariamente, com secreção esbranquiçada eventual, perda de 4 kg/ano. No último 
ano refere episódios de escarros hemoptoicos associado à dispneia progressiva 
aos esforços, febre vespertina, pirose, rigidez matinal, poliartralgia em MMII, 
astenia nas cinturas escapulares e manchas hipocrômicas na face. Exposição a 
sílica. Teste para Tuberculose negativo, TC de tórax revelou vidro-fosco difuso, 
espessamento septal, nódulos pulmonares nos campos superiores, áreas 
periféricas de faveolamentos em lobos inferiores. Tratamento para Histoplasmose 
sem resposta. Apresentou FAN, fator reumatoide positivos, PFP pré 0,99 e pós 
0,86. É ex-tabagista 10 maços/ano há 45 anos. Paciente em mal estado geral, 
lúcida e orientada em tempo e espaço, acianótica, anictérica, afebril, hidratado, 
hipocorada, eupneica, normocárdica, normotensa, murmúrio vesicular diminuído 
nas bases, com estertores crepitantes em velcro esparsos nas bases, SaO₂ 97%. 
A PINE é uma manifestação pulmonar de uma doença autoimune, se enquadra 
em Doença Pulmonar do Tecido Conjuntivo (DTC). É uma DTC não classificável, 
pois apresenta FAN e/ou autoanticorpos positivos e duração dos sintomas 
superiores há dois anos. Além disso, a colagenose é uma alternativa para a DPI, 
PINE de causa não idiopática, associada à presença de pelo menos um 
autoanticorpo específico para DTC e/ou dois achados histológicos característicos. 
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