
Triagens de exposição tóxica 
De um modo geral, existem vários tipos de 
possíveis exposições ou perigos que os 
veteranos podem ter experimentado 
durante o serviço militar, incluindo:

Benefícios da lei PACT
A lei PACT acrescenta duas novas condições 
presumíveis do Agente Laranja:

Gamapatia monoclonal de 
significado indeterminado (MGUS) 

Alta pressão sanguínea (hipertensão)

Os membros da família ou dependentes de um veterano falecido podem se qualificam para vários benefícios VA devido às deficiências 
adicionais definidas na Lei PACT se atenderem aos requisitos de elegibilidade. Mais informações para sobreviventes estão disponíveis online 
em VA.gov/PACT.

A lei expande os cuidados em saúde e os 
benefícios para veteranos que participaram de 
certas atividades de resposta ou limpeza nuclear:

Atol do Enewetak
1º de janeiro de 1977 - 
31 de dezembro de 1980

Palomares, Espanha
17 de janeiro de 1966 - 
31 de março de 1967

Thule, Groenlândia
 21 de janeiro de 1968 - 
25 de setembro de 1968

Elegibilidade para cuidados em saúde da lei 
PACT Os veteranos que serviram nesses países durante 
períodos de tempo específicos são elegíveis para se inscrever nos 
cuidados em saúde do VA a partir do 10 de agosto de 2022.

República do Vietnã
9 de janeiro de 1962 - 7 de maio 
de 1975

Tailândia 
Qualquer base americana ou real tailandesa 
9 de janeiro de 1962 - 30 de junho de 1976

Guam ou Samoa Americana
(ou em suas águas territoriais)
9 de janeiro de 1962 - 31 de  
julho de 1980

Laos 
1º de dezembro de 1965 - 30 de setembro 
de 1969

Atol de Johnston 
(ou em um navio que faça escala 
lá) 1º de janeiro de 1972 - 30 de 
setembro de 1977 

Camboja 
em Mimot ou Krek, Província de 
Kampong Cham 16 de abril de 
1969 - 30 de abril de 1969
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A Lei PACT, assinada no 10 de agosto de 2022, expande os cuidados 
em saúde e os benefícios para os veteranos da era do Vietnã.

Visite o Escritório Regional 
do VBA  
VA.gov/benefits/offices.asp 

Trabalhe com um VSO 
credenciado 
VA.gov/ogc/apps/accreditation/
index.asp

Saiba mais em 
VA.gov/disability/how-to-
file-claim/

LEI PACT E O VIETNÃ, VETERANOS DA ERA DA GUERRA FRIA

Ligue para a linha direta gratuita 

877-222-8387 Seg - Sex,
8h00 - 20h00 ET

Traga  um documento reenchido 
e assinado VA Form 10-10EZ 
para o Centro Médico do VA ou 
para a clínica mais próxima.

Inscreva-se on-line em  
VA.gov/health-care/apply/ 
application/introduction

Envie por correio uma 
Solicitação de Benefício de 
Saúde preenchida e assinadas 
VA Form 10-10EZ 

4 MANEIRAS FÁCEIS DE SE INSCREVER PARA 
CUIDADOS DE SAÚDE VA

Saiba mais e inscreva-se em  VA.gov/PACT 
Faça o download do App VA Saúde e Benefícios 
Ligue pra nós no 1-800-MyVA411(1-800-698-2411) 
 Encontre o VA em VA.gov/find-locations/

Poluentes do ar
Produtos químicos

Radiação 
Agentes bélicos

Perigos 
ocupacionais

NO 8 DE NOVEMBRO DE 2022: O VA começará a 
incorporar exames de exposição tóxica. Todos os veteranos inscritos 
para assistência médica do VA receberão uma triagem inicial de 
exposição tóxica e uma triagem de acompanhamento pelo menos 
a cada cinco anos. Veteranos elegíveis que não se inscreveram terão 
a oportunidade de se inscrever e receber a triagem.

4 MANEIRAS FÁCEIS INICIAR RECLAMAÇÕES

Ligue para a linha direta 
de benefícios
 (para perguntas específicas) 
em 1-800-827-1000

http://VA.gov/PACT
https://benefits.va.gov/benefits/
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
https://www.va.gov/vaforms/medical/pdf/VA%20Form%2010-10EZ.pdf
https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.va.gov/vaforms/medical/pdf/VA%20Form%2010-10EZ.pdf
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
VA.gov/find-locations/
https://www.va.gov/disability/how-to-file-claim/
https://www.va.gov/disability/how-to-file-claim/
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