
Triagem de exposição tóxica
Todo veterano cadastrado receberá uma triagem inicial de 
exposição tóxica e uma triagem de acompanhamento pelo 
menos a cada cinco anos. Os veteranos não inscritos, mas 
elegíveis, terão a oportunidade de se inscrever e receber a 
triagem.

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 ajuda a fornecer às gerações de veteranos - e os 
seus sobreviventes - o cuidado e os benefícios que eles ganharam e merecem.

A lei expande a elegibilidade de cuidados de saúde para vários grupos 
de veteranos que podem não ter sido elegíveis antes e exige que o VA 
implemente gradualmente os cuidados hospitalares, serviços médicos e 
cuidados domiciliares de enfermagem para qualquer doença nas três novas 
categorias de veteranos:

Categoria 1: Veteranos que participaram de uma atividade de risco de

Categoria 2:    

2 de agosto de 1990, no Bahrein, Iraque, Kuwait, Omã, Catar, 
Arábia Saudita, Somália ou Emirados Árabes Unidos 
11 de setembro de 2001, no Afeganistão, 
Djibuti, Egito, Jordânia, Líbano, Síria, 
Uzbequistão ou Iêmen, ou qualquer outro país 
considerado relevante pelo VA

Categoria 3:   

Operação Liberdade Duradoura  
Operação Liberdade Iraquiana
Operação Resolução Inerente  

Operação Novo Amanhecer 
Missão de Apoio Resoluto

Os veteranos que serviram nesses países durante períodos de tempo específicos 
podem se inscrever nos cuidados de saúde do VA a partir da promulgação (10 de 
agosto de 2022).

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

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

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

Atol Johnston
(ou em um navio que fez escala no Johnston 
Atoll) 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

Entre 1º de outubro de 2022 e 1º de outubro de 2023, Veteranos que 
serviram na ativa no 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 depois de 11 
de novembro de 1998 e que receberam alta ou alta entre 11 de setembro de 
2001 e 1º de outubro de 2013, podem se inscrever no sistema de saúde do VA.

ELEGIBILIDADE DOS CUIDADOS EM SAÚDE DA LEI PACT 

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/
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PRINCIPAIS DATAS DE ELEGIBILIDADE

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

NA PROMULGAÇÃO (10 DE AGOSTO DE 2022): Os 
veteranos que serviram na República do Vietnã, Tailândia, Laos, 
certas províncias do Camboja, Guam ou Samoa Americana (ou 
suas águas territoriais) ou no Atol Johnston (ou num navio que 
fez escala lá) durante períodos de tempo específicos, podem se 
inscrever na assistência médica do VA.

1º DE OUTUBRO DE 2022 - 1º DE OUTUBRO DE 2023:
Os veteranos que serviram em serviço ativo no 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 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.

8 DE NOVEMBRO DE 2022:
Começou-se a incorporar a triagem de exposição tóxica para 
veteranos cadastrados.

1º DE OUTUBRO DE 2026:
Fase de inscrição para as Categorias 1 e 2 para Veteranos 
dispensados ou liberados de 12 de setembro de 2001 a 31 de 
dezembro de 2006.

1º DE OUTUBRO DE 2032:
Fase de cadastro para Veteranos da Categoria 3.

O VA publicará informações mais específicas sobre a Lei PACT e os 
benefícios de incapacidade relacionados à exposição em VA.gov/PACT 
assim que estiverem disponíveis.

Veteranos designados para uma vaga de serviço em 
determinados locais (incluindo o espaço aéreo)  ou

Veteranos que se mobilizaram em apoio a:
Sentinela da Operação Liberdade

República do Vietñã

1º DE OUTUBRO DE 2024:
Fase de inscrição para as Categorias 1 e 2 para Veteranos 
dispensados ou liberados desde o 02 de agosto de 1990 a 11 de 
setembro de 2001.

exposição tóxica (conforme definido por lei) enquanto 
serviam em serviço ativo, serviço ativo para treinamento 
ou treinamento em serviço inativo.

1º DE OUTUBRO DE 2028:
Fase de cadastro nas Categorias 1 e 2 para Veteranos egressos ou 
liberados 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2012.

1º DE OUTUBRO DE 2030:
Fase de cadastro nas Categorias 1 e 2 para Veteranos egressos 
ou liberados 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2018.

http://www.VA.gov/PACT
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
http://VA.gov/find-locations/
http://www.VA.gov/PACT
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