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LEI PACT 2022: ENTENDENDO A 
ELEGIBILIDADE E OS BENEFÍCIOS DOS 
CUIDADOS EM SAÚDE

O que é a Lei PACT? Por que ela é importante? 

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

O que significa a sigla PACT?  

O sargento de primeira classe Heath Robinson honra nossa promessa 
de abordar a Lei de Tóxicos Abrangentes (PACT) do  2022.

Quando a lei entra em vigor? 
Embora algumas disposições entrem em vigor em momentos 
diferentes, a VA considera que as condições presuntivas 
estabelecidas na Lei PACT são aplicáveis na data em que a Lei PACT 
foi sancionada (10 de agosto de 2022). Todos os veteranos e 
sobreviventes que acreditam que podem ter direito a 
benefícios estão encorajados a se inscrever hoje.  

Quais são os principais componentes da lei PACT?

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

» O VA melhorará o processo de tomada de decisão para 
determinar quais condições médicas serão consideradas para o 
status presuntivo. 
» Todo veterano cadastrado 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 
sinistros receberão educação e treinamento relacionados à 
exposição tóxica. 
» A lei exige estudos de pesquisa sobre a mortalidade de 
veteranos que sobre a 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 VA construir uma força de trabalho mais forte e 
qualificada para atender à crescente demanda por benefícios e 
serviços.

O que é 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:    

» POLUENTES DO AR: Queimaduras, incêndios em poços de 
petróleo, incêndios de enxofre, areia, poeira e partículas 

» PRODUTOS QUÍMICOS: Agente laranja ou outros herbicidas, 
fossas de combustão, abastecimento de água de Camp Lejeune, 
pesticidas, urânio empobrecido, cromo ou solventes industriais

» RADIAÇÃO: Testes de armas nucleares, raios-x ou urânio 
empobrecido 
» AGENTES BÉLICOS:  Agentes de guerra química, agentes 
nervosos, gás mostarda, testes de herbicidas e armazenamento

» RISCOS OCUPACIONAIS: Amianto, chumbo, combustíveis, 
solventes industriais, radiação, vibração, ruído, pintura especial em 
veículos militares e alguns fluidos refrigerantes ou isolantes

VISÃO GERAL DO PACTO

A Lei (1) expande e estende a elegibilidade para cuidados em 
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.

» A lei autoriza 31 novas instalações  em todo o país, 
proporcionando maior acesso aos cuidados em saúde do VA.



2*N/As not included in the total 

O que é uma presunção de ligação ao serviço?

O VA assume que certas doenças ou enfermidades podem estar 
relacionadas ao serviço militar de um veterano. Os veteranos e 
seus sobreviventes podem ter direito a benefícios e serviços 
de saúde para essas condições.

Que presunções novas ou ampliadas a lei criará e 
quando elas entrarão em vigor?

Veteranos e sobreviventes podem registrar reclamações para 
todas as condições descritas na Lei PACT imediatamente 

Para os veteranos da Guerra do Golfo e pós-11 de setembro, 
isso inclui:  
Câncer cerebral, glioblastoma, câncer respiratório (relacionado à 
respiração) de qualquer tipo, câncer gastrointestinal de qualquer 
tipo, câncer de cabeça de qualquer tipo, linfoma de qualquer tipo, 
câncer linfomático de qualquer tipo, câncer de pescoço, câncer 
pancreático, câncer reprodutivo de qualquer tipo , Câncer renal, 
Melanoma, Asma diagnosticada após atendimento, Rinite crônica, 
Sinusite crônica, Bronquiolite constritiva ou bronquiolite 
obliterativa, Enfisema, Doença granulomatosa, Doença pulmonar 
intersticial (DPI), Pleurite, Fibrose pulmonar, Sarcoidose, Bronquite 
crônica, Doença pulmonar obstrutiva crônica doença (DPOC).

Os veteranos podem se inscrever agora? 

O VA está considerando as condições presuntivas estabelecidas na 
Lei do PACT que sejam aplicáveis na data em que o projeto se 
tornou lei. Encorajamos a ttodos os veteranos que acreditam 
que podem ter direito a benefícios a se inscreverem agora. 

Os veteranos devem enviar qualquer evidência de suporte junto com as 
reivindicações. A Lei PACT afirma que, ao processar pedidos de indenização 
relacionados à exposição tóxica, o VA pode considerar qualquer registro 
de Veterano em um sistema de registro de rastreamento de 
exposição. Se não houver registro, o VA pode considerar a totalidade das 
circunstâncias. Os processadores de reclamações também podem ajudar 
os Veteranos a registrar uma reclamação reunindo qualquer evidência 
médica identificada e solicitando um exame ou opinião médica para 
fundamentar a reclamação. 

Os veteranos agora elegíveis para benefícios com base na presunção de 
conexão de serviço são encorajados a registrar uma reclamação usando VA 
Form 21-526EZ, Pedido de Compensação por Incapacidade e Benefícios 
de Compensação Relacionados, ou uma reivindicação suplementar usando 
VA Form 20-0995, Pedido de Revisão de Decisão: Reivindicação 
Suplementar.

Os veteranos que foram diagnosticados com uma das novas 
condições presumíveis e atendem aos requisitos de elegibilidade 
devem enviar uma nova reivindicação para consideração usando a 
VA Form 21-526EZ, Pedido de Compensação por Incapacidade e 
Benefícios de Compensação Relacionados. 

LEI PACT 2022 : ENTENDENDO A 
ELEGIBILIDADE E OS BENEFÍCIOS DOS 
CUIDADOS EM SAÚDE

Como um veterano pode registrar uma reivindicação por invalidez?  

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

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

Visite um Escritório Regional da VBA 

VA.gov/benefits/offices.asp

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

BENEFÍCIOS DA LEI PACT

1 DE JANEIRO DE 2023:  
O VBA começará a processar as declarações

EFETIVA AGORA:  
Adiciona mais de 20 novas condições presuntivas. Aplica-se à 
elegibilidade de benefícios para veteranos e sobreviventes. 

Para os veteranos da Guerra do Golfo e pós-11 de setembro: Câncer 
cerebral, glioblastoma, câncer respiratório (relacionado à respiração) de 
qualquer tipo, câncer gastrointestinal de qualquer tipo, câncer de cabeça 
de qualquer tipo, linfoma de qualquer tipo, câncer linfomático de 
qualquer tipo, câncer de pescoço, câncer pancreático, câncer reprodutivo 
de qualquer tipo , Câncer renal, Melanoma, Asma (diagnosticada após 
atendimento), Rinite crônica, Sinusite crônica, Bronquiolite constritiva ou 
bronquiolite obliterativa, Enfisema, Doença granulomatosa, Doença 
pulmonar intersticial (DPI), Pleurite, Fibrose pulmonar, Sarcoidose, 
Bronquite crônica, Doença pulmonar obstrutiva crônica doença (DPOC).

Para veteranos do Vietnã e outros veteranos expostos a herbicidas 
táticos, isso inclui duas condições presumíveis do Agente Laranja: 
gamopatia monoclonal de significado indeterminado (MGUS), pressão 
alta (hipertensão).

10 DE AGOSTO DE 2022:  
Lei PACT assinada. 

Para veteranos do Vietnã e outros veteranos expostos a 
herbicidas táticos, isso inclui duas condições presuntivas de 
Agente Laranja:  
Gamapatia monoclonal de significado indeterminado (MGUS), 
Hipertensão arterial (também chamada de hipertensão). 

Que evidências os Veteranos devem apresentar ao registrar uma reclamação?

Se um veterano teve seu pedido negado anteriormente para 
qualquer uma dessas condições, o que ele 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 negaram anteriormente uma reclamação relacionada à 
exposição tóxica são encorajados a registrar uma reclamação 
suplementar. Assim que uma reivindicação suplementar for 
recebida, a VA revisará a reivindicação de acordo com a nova lei.

Que ações devem tomar os veteranos que nunca apresentaram 
uma reclamação para uma dessas condições?

https://www.va.gov/find-forms/about-form-21-526ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-20-0995/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21-526ez/
https://www.va.gov/disability/how-to-file-claim/
https://benefits.va.gov/benefits/
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21-526ez/
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BENEFÍCIOS DO PACTO

LEI PACT 2022: ENTENDENDO A 
ELEGIBILIDADE E OS BENEFÍCIOS DE 
CUIDADOS DE SAÚDE

Os membros da família ou dependentes - aqueles que perderam um 
ente querido durante o processo de readjudicação ou aqueles que 
perderam um ente querido cujo pedido foi negado anteriormente - 
receberão algum benefício por causa da Lei PACT? 

Os membros da família ou dependentes de um veterano falecido 
podem se qualificar para vários benefícios do VA devido às 
deficiências adicionais definidas na Lei PACT se atenderem aos 
requisitos de elegibilidade. Os benefícios disponíveis incluem 
Compensação de Dependência e Indenização (DIC), Acumulado e 
Benefícios de Funeral.  

» O DIC é um pagamento mensal para o cônjuge sobrevivente 
elegível, filho(s) dependente(s) ou pai(s) de um veterano falecido que 
morreu no cumprimento do dever ou de uma deficiência ou 
deficiências relacionadas ao serviço. As evidências devem mostrar que 
a morte do Veterano foi causada ou relacionada ao tempo de serviço 
do Veterano. Os sobreviventes que desejam registrar uma reclamação 
devem preencher o  VA Form 21P-534EZ solicitar benefícios e 
apresentar qualquer evidência de suporte.
» Benefícios acumulados são pagamentos únicos a um cônjuge 
sobrevivente elegível, filho(s) dependente(s) ou pai(s) 
dependente(s) 

do registro mostra que os benefícios, como compensação por invalidez 
ou pensão de veterano, eram devidos, mas não pagos antes da morte 
do veterano. Um membro da família do veterano falecido também pode 
se qualificar fornecendo evidência de pagamento pelas despesas finais 
ou enterro do Veterano.

Os sobreviventes que desejam registrar uma reclamação devem 
preencher a VA Form 21P-534EZ ou a VA Form 21P-601, solicitar 
benefícios e apresentar qualquer evidência de suporte.
» Benefícios funerários 
 A VA Form 21P-530EZ é um pagamento de taxa fixa para ajudar a cobrir 
o enterro de Veteranos que estão em um cemitério nacional e os custos 
do funeral. O VA pode fornecer benefícios de enterro para um membro 
da família ou dependente de um veterano falecido que atendeu às 
alegrias no momento de sua morte. O VA paga o enterro relacionado ao 
serviço, o enterro não relacionado ao serviço, recebimento de parcela ou 
enterro e reembolso de transporte. As pessoas que desejam registrar 
uma reivindicação devem preencher o Formulário VA 21P-530EZ para 
aplicar a benefícios e apresentar qualquer prova de suporte

» Cuidados de saúde por meio do Programa Médico e de Saúde 
Civil do Departamento de Assuntos de Veteranos (CHAMPVA) 

Também pode estar disponível para sobreviventes e 
dependentes de veteranos que agora são, ou que teriam 
sido, elegíveis para uma deficiência relacionada ao serviço.

https://www.va.gov/find-forms/about-form-21p-534ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21p-534ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21p-601/
https://www.vba.va.gov/pubs/forms/VBA-21P-530EZ-ARE.pdf
https://www.vba.va.gov/pubs/forms/VBA-21P-530EZ-ARE.pdf
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LEI PACT 2022: ENTENDENDO A 
ELEGIBILIDADE E OS BENEFÍCIOSDOS 
CUIDADOS EM SAÚDE 

Quais são os novos critérios de elegibilidade para cuidados em 
saúde?  

» CATEGORIA 2:  Veteranos que foram designados para um posto de 
serviço em (incluindo o espaço aéreo) determinados locais durante 
periodos especificos de tempo:

A partir do 2 de agosto de 1990, em: Bahrein, Iraque, Kuwait, 
Omã, Catar, Arábia Saudita, Somália ou Emirados Árabes Unidos

• A partir de 11 de setembro de 2001, em: Afeganistão, Djibuti,
Egito, Jordânia, Líbano, Síria, Iêmen, Uzbequistão ou qualquer
outro país considerado relevante pela VA.

» CATEGORIA 3:  Veteranos que se posicionaram em apoio à 
Operação Enduring Freedom, Operação Freedom's Sentinel, 
Operação Iraqi Freedom, Operação New Dawn, Operação 
Inherent Resolve ou Resolute Support Mission. 

» VIGENTE NA PROMULGAÇÃO (10 DE AGOSTO DE 2022): 
Os veteranos que serviram na República do Vietnã (do 
01/09/62 ao 07/05/75), Tailândia em qualquer base dos EUA 
ou da Royal Thai (1/9/62-6/30/76), Laos (do 01/12/65 a 
30/09/69), certas províncias em Camboja (de 16/04/69 a 
30/04/69), Guam, ou Samoa Americana ou suas águas 
territoriais (de 01/09/62 a 31/07/80), ou o Atol de Johnston 
ou um navio que ligou para lá (de 1/1/72 a 30/9/77) pode se 
inscrever no sistema de saúde VA.  

» ENTRE 1º DE OUTUBRO DE 2022 E 1º DE OUTUBRO DE 2023: 
Veteranos que serviram em serviço ativo em um teatro de 
operações de combate durante um período de guerra após a 
Guerra do Golfo Pérsico ou em combate contra uma força 
hostil durante um período de hostilidades após 11 de 
novembro de 1998 e que foram dispensados ou libertados 
entre 11 de setembro de 2001 e 1º de outubro de 2013, podem 
se inscrever no serviço de saúde VA. A inscrição é gratuita, não 
há custos anuais e os cuidados também podem ser gratuitos. 

ELEGIBILIDADE DE CUIDADOS DE SAÚDE DA LEI PACT

8 DE NOVEMBRO DE 2022:  
Começo de incorporação de triagem de exposição tóxica para 
veteranos cadastrados.

PROMULGAÇÃO (10 DE AGOSTO DE 2022):  
Os veteranos que serviram na República do Vietnã, Tailândia, 
Laos, algumas províncias da Camboja, Guam ou Samoa 
Americana (ou as suas águas territoriais) ou o Atol Johnston (ou 
navios que fizeram escala lá) durante períodos de tempo 
específicos podem se inscrever no VA, para assistência médica.

10 DE AGOSTO DE 2022:  A lei do PACT 
transformou-se em lei.

1º DE OUTUBRO DE 2022 - 1º DE OUTUBRO DE 2023: 
Os veteranos que serviram na ativa em um contexto de 
operações de combate durante um período de guerra após a 
Guerra do Golfo Pérsico ou em combate contra uma força hostil 
durante um período de hostilidades após 11/11/98, e que foram 
dispensados ou libertadores entre 9 / 01/11 a 01/10/13 pode se 
inscrever em cuidados de saúde VA.

1º DE OUTUBRO DE 2024:   
Fase de inscrição para cuidados em saúde para veteranos 
identificados nas categorias 1 e 2 que receberam alta desde o 2 
de agosto de 1990 ao 11 de setembro de 2001.

1º DE OUTUBRO DE 2026::   
Fase de inscrição para cuidados em saúde para Veteranos 
identificados nas Categorias 1 e 2 que receberam alta ou alta de 
12 de setembro de 2001 a 31 de dezembro de 2006.

1º DE OUTUBRO DE 2028:   
Fase de inscrição para cuidados em saúde para Veteranos 
identificados nas Categorias 1 e 2 que receberam alta ou alta de 
1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2012. 

1º DE OUTUBRO DE 2030:   
Fase de inscrição para cuidados de saúde para Veteranos 
identificados nas Categorias 1 e 2 que receberam alta desde o 
1º de janeiro de 2013 ao 31 de dezembro de 2018

1º DE OUTUBRO DE 2032:   
Fase de inscrição para cuidados de saúde para veteranos 
identificados na categoria 3.

DATAS CHAVE DE ELEGIBILIDADE DA LEI PACT

A lei PACT ajuda a promover uma das principais prioridades do 
VA: levar mais veteranos aos cuidados do VA, expandindo a 
elegibilidade e a disponibilidade de serviços de saúde para 
veteranos. A lei expande a elegibilidade para cuidados em 
saúde a vários grupos de veteranos que podem não ter sido 
elegíveis antes e requer do VA para a fase de cuidados 
hospitalares, serviços médicos e cuidados domiciliares de 
enfermagem para qualquer doença para três novas 
categorias dos Veteranos. 

» CATEGORIA 1:  Veteranos que participaram de uma atividade de 
risco de exposição tóxica (conforme definido por lei) enquanto 
serviam em serviço ativo, serviço ativo para treinamento ou 
treinamento em serviço inativo. 

•
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ELEGIBILIDADE DE CUIDADOS DE SAÚDE DA LEI PACT

LEI PACT 2022: ENTENDENDO A 
ELEGIBILIDADE E OS BENEFÍCIOS DE 
CUIDADOS EM SAÚDE

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/

O que é uma triagem de exposição tóxica? Como isso 
ajudará aos veteranos?

Os veteranos fizeram perguntas sobre exposição potencial a  
fogueiras abertas ou outros riscos comumente associados à 
exposição ambiental militar. Isso ajudará ao VA a identificar outros 
riscos potenciais para os veteranos e informar futuras decisões 
políticas.

Como a elegibilidade de um veterano de combate da 
Guerra do Golfo ou do pós-11 de setembro será afetada?

A Lei PACT estende e expande a elegibilidade de cuidados de 
saúde VA. 
Todos os veteranos são incentivados a solicitar assistência 
médica VA, independentemente da data de separação. A 
elegibilidade para assistência médica VA depende do histórico de 
serviço e de outros fatores. 
Veteranos que serviram na ativa em um teatro de operações de 
combate durante um período de guerra após a Guerra do Golfo 
Pérsico ou em combate contra uma força hostil durante um 
período de hostilidades após 11 de novembro de 1998 e que 
foram dispensados ou libertados:
» Entre 11 de setembro de 2001 e 1º de outubro de 2013, haverá 
um período especial de inscrição entre 1º de outubro de 2022 e 1º 
de outubro de 2023 (se não estiver inscrito anteriormente no 
sistema de saúde VA). Durante este período de um ano, os 
veteranos terão outra oportunidade de se inscrever. Nós os 
encorajamos fortemente a fazê-lo para garantir que os cuidados 
de saúde estejam disponíveis agora e no futuro. A inscrição é 
gratuita, não há custos anuais e os cuidados também podem ser 
gratuitos. 
» Depois de 1º de outubro de 2013, são elegíveis para se 
inscrever nos cuidados de saúde VA durante o período de 10 
anos a partir da data de alta ou separação mais recente.

O que é o Registro de Burn Pit? Como um Veterano pode se 
registrar?  

Como um veterano pode se inscrever para cuidados de saúde VA?  

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

Envie por correio uma Solicitação de Benefícios de Saúde 
preenchida e assinada VA Form 10-10EZ 

Traga um documento preenchido e assinado VA Form 10-10EZ 
para o VA Medical Center ou clínica mais próxima. 

Ligue para a linha direta gratuita em 
877-222-8387 de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 20:00 ET

Registro de Riscos Aerotransportados do VA e Área de residuos de queima visa 
ajudar ao VA a compreender melhor os efeitos potenciais para a 
saúde das exposições e identificar proativamente os problemas de saúde que 
os veteranos podem discutir com seus fornecedores de cuidados em 
saúde para cuidados de acompanhamento.

Os veteranos enviados para Sudoeste da Ásia ou Egito depois do 2 de agosto 
de 1990, ou Afeganistão, Djibuti, Síria ou Uzbequistã a partir do 11 de 
setembro de 2001, são elegíveis para participar do cadastro. 

A participação é voluntária e não pode impactar negativamente o acesso 
aos cuidados em saúde do VA ou reivindicações de compensação e 
benefícios. A exposição a riscos específicos no ar ou problemas de saúde 
relacionados não é necessária para participar do cadastro.

https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
https://www.va.gov/find-locations/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/burnpits/registry.asp
https://veteran.mobilehealth.va.gov/AHBurnPitRegistry/
https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.va.gov/find-forms/about-form-10-10ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-10-10ez/



