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O que é a lei PACT?

Vietnã Guerra do Golfo Pós-11 de setembro Afeganistão e Iraque

O sargento de primeira classe Heath Robinson 
promete abordar a Lei Abrangente de Tóxicos (PACT) de 2022 
é uma nova lei que expande os benefícios e cuidados de saúde 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 - com os cuidados e benefícios que eles ganharam e merecem.

A Lei PACT:
• Expande e amplia a elegibilidade para cuidados de saúde VA para veteranos com exposições

tóxicas e veteranos da era do Vietnã, era da Guerra do Golfo e pós-11 de setembro.

• Expande a elegibilidade para benefícios para veteranos expostos a substâncias tóxicas.



Componentes-chave da Lei PACT

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

O VA vai melhorar o processo de tomada de 
decisão para determinar quais condições médicas 
serão consideradas para status presuntivo.

Cada Veterano matriculado receberá uma triagem  
inicial de exposição tóxica e uma triagem de  
acompanhamento a cada cinco anos. Os veteranos 
que não estão matriculados, mas são elegíveis para se 
inscrever, terão a oportunidade de se inscrever e 
receber a triagem.

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

A lei ajudará o 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.

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



Era da Guerra do Golfo e elegibilidade pós-11 de setembro

Se um veterano serviu em qualquer um desses locais e períodos de tempo, ele é elegível para as novas presunções 
relacionadas à Guerra do Golfo. Isso inclui o espaço aéreo acima de qualquer um desses locais.

Em ou depois de 2 de agosto de 1990:
• Bahrein
• Iraque
• Kuwait
• Omã
• Catar
• Arábia Saudita
• Somália
• Emirados Árabes Unidos (UAE)

Em ou depois de 11 de setembro de 2001:
• Afeganistão
• Djibouti
• Egípcia
• Jordânia
• Líbano
• Síria
• Uzbequistão
• Iémen



Novas localizações presumidas de radiação

Se você foi chamado para responder a uma das missões de limpeza e 
resposta listadas abaixo, você pode ser elegível para presunções de 
exposição à radiação sob a Lei PACT.

Esforço de Resposta

Limpeza de Atol de Enewetak

Datas

Limpeza do bombardeiro B-52 da Força 
Aérea carregando armas nucleares na 
costa de Palomares, Spain

17 de janeiro de 1966 a 31 de março de 1967

Resposta ao incêndio a bordo de um 
bombardeiro B-52 da Força Aérea 
carregando armas nucleares perto de 
Base Aérea de Thule na Groenlândia

21 de janeiro de 1968 a 25 de setembro de 1968

1º de janeiro de 1977 a 31 de dezembro de 1980



Condições supostamente conectadas ao serviço

A partir de 10 de agosto de 2022, presume-se que uma longa lista de novas condições esteja conectada ao serviço devido a 
várias exposições tóxicas em serviço. APLIQUE AGORA em VA.gov/PACT para agilizar o seu pedido e benefícios.

• Asma (diagnosticado após o serviço)
• Cancer cerebral
• Bronquite crônica
• Doença de obstrução pulmonar crônica (COPD)
• Rinite crônica
• Sinusite crônica
• Bronquiolite constritiva ou bronquiolite obliterativa
• Enfisema
• Câncer gastrointestinal de qualquer tipo
• Glioblastoma
• Doença granulomatosa
• Câncer na cabeça de qualquer tipo
• Pressão alta (hipertensão)
• Doença pulmonar intersticial (ILD)

• Cancêr de rins
• Câncer linfomático de qualquer tipo
• Linfoma de qualquer tipo
• Melanoma
• Gamapatia monoclonal de

significado indeterminado (MGUS)
• Câncer de pescoço
• Câncer de pâncreas
• Pleurite
• Fibrose pulmonar
• Câncer reprodutivo de qualquer tipo
• Câncer respiratório (relacionado à respiração)

de qualquer tipo
• Sarcoidose

https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/


Elegibilidade para inscrição em assistência médica

Veteranos que serviram nos seguintes locais e períodos de tempo podem se inscrever no sistema de 
saúde do VA: 

• República do Vietnã (entre 9 de janeiro de 1962 e 7 de maio de 1975)
• Tailândia em qualquer base americana ou real tailandesa (entre 9 de janeiro de 1962 e 30 de junho de 1976)
• Laos (entre 1 de dezembro de 1965 e 30 de setembro de 1969)
• Certas províncias do Camboja (entre 16 de abril de 1969 e 30 de abril de 1969)
• Guam ou Samoa Americana ou suas águas territoriais (entre 9 de janeiro de 1962 e 31 de julho de 1980)
• Johnston Atoll, ou um navio que passou por lá (entre 1º de janeiro de 1972 e 30 de setembro de 1977)

Veteranos da era do Vietnã agora podem solicitar duas novas condições presuntivas de Agente Laranja:

Gamapatia monoclonal de significado indeterminado (MGUS)
• Hipertensão (pressão alta)

Período especial de inscrição: 1º de outubro de 2022 - 1º de outubro de 2023
para veteranos de combate pós-11 de setembro que se separaram ou dispensaram entre 11 de 

setembro de 2001 e 1º de outubro de 2013. A inscrição é gratuita, não há custos anuais e os cuidados 
também podem ser gratuitos!  

•



Elegibilidade para inscrição em assistência médica

QUÉM: Todos os veteranos inscritos nos cuidados de saúde do VA
O QUE: Uma série de perguntas rápidas (5 a 10 minutos) 
para identificar e documentar qualquer exposição 
potencial a toxinas durante o serviço militar

QUANDO: Pelo menos um a cada 5 anos
ONDE:  centros médicos do VA e clínicas
POR  QUE: Apoia planos de saúde de longo prazo para 
veteranos e cuidados de saúde completos e informados

COMO: Os veteranos podem perguntar sobre a triagem 
em sua próxima consulta de VA



Preencher Reivindicações para Receber Benefícios

Os veteranos podem registrar uma reclamação para as novas condições presuntivas:
• Nova reclamação—O veterano nunca entrou com pedido de condição presuntiva
• Reclamação complementar—a condição presuntiva foi anteriormente negada, mas agora é considerada presuntiva

• Se o VA negou uma das novas condições presuntivas no passado, mas o Veterano agora pode ser elegível para benefícios, VA
tentará contatá-los. Não há necessidade de esperar para fazer uma Reivindicação Suplementar.

• O VA está priorizando as reivindicações de veteranos com câncer para garantir que eles tenham acesso oportuno aos
cuidados e benefícios de que precisam.

• Reclamações pendentes: Se a condição de um veterano foi adicionada à lista de condições presuntivas* depois que
a reclamação foi apresentada, a VA irá considerá-la de forma presuntiva.

*Condições presuntivas não exigem prova de que o serviço militar causou a condição. Os veteranos só precisam atender
aos requisitos de serviço e ter um diagnóstico atual da condição presuntiva. Os veteranos devem enviar qualquer 
documentação de suporte para auxiliar em sua reivindicação.



Outros veteranos e sobreviventes afetados

E quanto a benefícios adicionais e cuidados para outros 
veteranos e seus sobreviventes?

De acordo com a Lei PACT, os sobreviventes podem ser 
elegíveis para benefícios do VA, incluindo 
Compensação por Dependência e Indenização e 
Benefícios de Funeral.
• Dependência e Compensação de Indenização
• Benefícios funerários

Aplique em VA.gov/PACT hoje.
Receba os cuidados e benefícios que você GANHA e MERECE! 

https://www.va.gov/disability/dependency-indemnity-compensation/
https://www.va.gov/burials-memorials/veterans-burial-allowance/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/


Quando ou como devo registrar uma reclamação?

APLIQUE AGORA!

E se eu tiver sido 
negado anteriormente? 

Os veteranos que anteriormente tiveram negada uma 
reclamação relacionada à exposição tóxica estão 

encorajados a registrar uma reclamação suplementar. 
Assim que uma reivindicação suplementar for recebida, a 

VA revisará a reivindicação de acordo com a nova lei.

Para mais informações, visite VA.gov/PACT ou ligue para 1-800-MyVA411

https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
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