
LEI PACT E GUERRA DO GOLFO, VETERANOS DA 
ERA PÓS-11 DE SETEMBRO

A lei PACT, assinado no 10 de agosto de 2022, expande a 
elegibilidade de cuidados em saúde para vários grupos de 
veteranos que podem não ter sido elegíveis antes.

Os veteranos que participaram de uma atividade de 
risco de exposição tóxica (conforme definido por lei) 
enquanto servindo em serviço ativo para treinamento ou 
treinamento em serviço inativo.

Veteranos designados para um posto de serviço em (incluindo 
o espaço aéreo acima) determinados locais durante períodos
específicos de tempo em ou após: 

2 de agosto de 1990, no Bahrein, Iraque, Kuwait, Omã, 
Catar, Arábia Saudita, Somália ou Árabes Unidos Emirates 

11 de setembro de 2001, no Afeganistão, Djibouti, Egito, 
Jordânia, Líbano, Síria, Uzbequistão ou Iêmen, ou qualquer 
outro país considerado relevante pela VA

Veteranos que se mobilizaram em apoio à: 

OperaçãoEnduring Freedom       Operação  Iraqi  F reedom 
Operação  Freedom’s Sentinel      Operação New Dawn  
Operação Inherent Resolve           Missão de Apoio Resoluto

PERÍODO ESPECIAL DE CADASTRO: 
Veteranos que serviram em serviço ativo 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 de 
novembro de 1998 e que foram dispensados ou libertados 
entre 11 de setembro de 2001 e 1º de outubro de 2013, 
pode se inscrever no VA health care entre 1º de outubro 
de 2022 e 1º de outubro de 2023.

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:

• Poluentes do ar    •Radiação •Perigos ocupacionais
• Químicos •Agentes bélicos

No 8 DE NOVEMBRO DE 2022: O VA começou a incorporar 
exames de exposição tóxica. Todos os veteranos inscritos para 
assistência médica 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.

A Lei PACT acrescenta Mais de 20 novas condições 
presumíveis. Saiba mais on-line em VA.gov/PACT.

Participe no Registro de Riscos Aerotransportados do VA e Open 
Burn Pit to ajudar o VA a entender melhor os efeitos potenciais das 
exposições à saúde e identificar proativamente os problemas de 
saúde Os veteranos podem discutir com seus prestadores de 
cuidados de saúde para cuidados de acompanhamento.

Membros da família ou dependentes de um veterano falecido podem se qualificar 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.

4 MANEIRAS FÁCEIS DE 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 Benefício de 
Saúde preenchida e 
assinada VA Form 10-10EZ

Ligue para a linha direta 
gratuita  877-222-8387 Seg 
– Sex, 8:00 – 20:00 ET

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

4 MANEIRAS FÁCEIS DE COMEÇAR COM 
RECLAMAÇÕES

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

U.S. Department  
of Veterans 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/
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