
Como os veteranos podem se inscrever para 
cuidados em saúde do VA? 
Inscreva-se on-line em VA.gov/health-care/apply/application/introduction.

Ligue para a nossa linha direta gratuita 877-222-8387,  

Traga um formulário VA 10-10EZ preenchido e assinado com você para o 
centro médico ou clínica mais próximo ou obtenha ajuda por meio do oficial 
de serviço do Departamento de Assuntos de Veteranos do seu estado.

PERGUNTAS FREQÜENTES SOBRE A  LEI PACT

U.S. Department
of Veteran Affairs

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/

VIETNÃ GUERRA DO GOLFO PÓS-9/11

A Lei PACT é uma nova lei que expande os cuidados de saúde e os 
benefícios do VA para os veteranos expostos a poços de queimaduras e 
outras substâncias tóxicas. Esta lei nos ajuda a fornecer a gerações de 
veteranos - e seus sobreviventes - o cuidado e os benefícios que eles 
ganharam e merecem.

A Lei (1) expande e estende a elegibilidade para cuidados de saúde do VA 
para veteranos com exposições tóxicas e veteranos da era do Vietnã, era da 
Guerra do Golfo e pós-11 de setembro, e (2) expande a elegibilidade para 
benefícios para veteranos expostos a tóxicos substâncias.

Câncer cerebral, Glioblastoma, 
Câncer respiratório (relacionado 
a respiración) de qualquer tipo, 
Câncer gastrointestinal de 
qualquer tipo, Câncer na cabeça 
de qualquer tipo, Linfoma de 
qualquer tipo, Câncer 
linfomático de qualquer tipo, 
Câncer de pescoço, Câncer 
pancreático, Câncer reprodutivo 
de qualquer tipo, Câncer no rim, 
Melanoma, Asma (diagnosticada 
após o serviço), Rinite crônica, 
Sinusite crônica,  Bronquiolite 
constritiva ou bronquiolite 
obliterativa,  

Enfisema, Doença 
granulomatosa, Doença 
pulmonar intersticial (ILD), 
Pleurite, Fibrose pulmonar, 
Sarcoidose, Bronquite crônica, 
Doença pulmonar obstructiva 
crônica (COPD).

Se um Veterano teve uma reclamação anteriormente 

negada, o que pode fazer?
O VA entrará em contato com os Veteranos quando uma presunção de 
conexão de serviço for estabelecida ou alterada. No entanto, os 
veteranos que tiveram negada anteriormente uma reclamação 
relacionada à exposição tóxica são encorajados a registrar uma 
reclamação suplementar. Assim que uma reivindicação suplementar for 
recebida, o VA revisará a reivindicação de acordo com a nova lei.

Quais presunções novas ou ampliadas a Lei vai 
criar e quando elas entrarão em vigor?
OS VETERANOS E SOBREVIVENTES PODEM APRESENTAR RECLAMAÇÕES PARA TODAS AS 

CONDIÇÕES DESCRITAS NA LEI PACT IMEDIATAMENTE.

Quais são os componentes chave da lei PACT?

A lei expande e estende a elegibilidade para cuidados de 
saúde do VA para veteranos com exposições tóxicas e 
veteranos da era do Vietnã, era da Guerra do Golfo e pós-11 de 
setembro. 

Todo veterano inscrito receberá uma triagem inicial de 
exposição tóxica e uma triagem de acompanhamento pelo 
menos a cada cinco anos. Os veteranos que não estão 
matriculados, mas que são elegíveis para se inscrever, terão a 
oportunidade de se inscrever e receber a triagem. 

A equipe de cuidados de saúde do VA e os processadores de 
reclamações receberão educação e treinamento 
relacionados à exposição tóxica. 

A lei exige estudos de pesquisa sobre mortalidade de veteranos 
que serviram no sudoeste da Ásia durante a Guerra do Golfo, 
tendências de saúde pós-11 de setembro e taxas de câncer de 
veteranos. 

A lei ajudará ao VA a construir uma força de trabalho mais 
forte e qualificada para atender à crescente demanda por 
benefícios e serviços.
A lei autoriza 31 novas instalações em todo o país, 
proporcionando maior acesso aos cuidados de saúde VA. 

Como um Veterano pode registrar uma 
reclamação?

Os veteranos que desejem registrar uma reclamação devem 
preencher o Formulário VA 21-526EZ para solicitar benefícios 
e enviar qualquer evidência de suporte. 

Para saber mais sobre reivindicações de invalidez padrão do 
VA, reivindicações suplementares, reivindicações secundárias e 
mais, visite: VA.gov/disability/how-to-file-claim/when-to-file.

Para os veteranos da 
Guerra do Golfo e os do pós 
11 de setembro, isso inclui:

Para veteranos do Vietnã e 
outros veteranos expostos 
a herbicidas táticos, isso 
inclui duas condições 
presumíveis de Agente 
Laranja:

Gamapatia monoclonal de 
significado indeterminado (MGUS), 
Pressão alta (Hipertensão).

3a-6a, 8:00 a.m.  - 8:00 p.m. ET.
Envie por e-mail uma Solicitação de Benefícios de Saúde preenchida e 
assinada  (VA Form 10-10EZ). 

Obtenha ajuda para registrar sua reivindicação trabalhando com um 
representante credenciado.

A VA melhorará o processo de tomada de decisão para 
determinar quais condições médicas serão consideradas para 
o status presuntivo. 

http://va.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.va.gov/find-forms/about-form-10-10ez/
https://www.va.gov/find-locations/ 
https://www.va.gov/statedva.htm
https://www.va.gov/disability/get-help-filing-claim/
http://www.VA.gov/PACT
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
http://VA.gov/find-locations/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21-526ez/
http://VA.gov/disability/how-to-file-claim/when-to-file



