
EXAME DE COMPENSAÇÃO E APOSENTADORIA, TRIAGEM 
DE EXPOSIÇÃO TÓXICA E EXAMES DE REGISTRO 
QUAL É A DIFERENÇA?

For more information visit:  

https://www.publichealth.va.gov/exposures/ 

VA.gov/PACT 

Com a nova triagem de exposição tóxica exigida pela seção 603 do Sargento de Primeira Classe Heath 
Robinson Honrando nossa promessa de abordar a Lei Abrangente de Tóxicos de 2022 (a Lei PACT), os 
veteranos podem ter algumas dúvidas sobre quais exames e triagens precisam, quando precisam deles , e 
para que servem esses exames e triagens. Este gráfico de comparação detalha algumas diferenças 
importantes: 

TIPO DE AVALIAÇÃO PROPÓSITO DESCRIÇÃO

Exame de 
Remuneração 
e Pensão 
(C&P) 

Parte do processo de decisão de 
reivindicação para ajudar a 
determinar a conexão de serviço 
e classificar uma deficiência para 
fins de compensação. 

» Exames administrados como parte do processo de    
reivindicações da VBA,mas realizados pela VHA ou por 
provedores contratados.
» A inscrição dos cuidados do VA não é necessária para 
receber os benefícios VA, mas os exames podem fornecer uma 
base para a elegibilidade para se inscrever nos cuidados VA. 

Triagem de 
exposição 
tóxica 

Ajuda a identificar os veteranos 
com problemas de exposição e os 
aconselha como se conectar com 
benefícios, recursos e serviços.  

Não faz parte do processo de 
reivindicação de benefícios 
do VA.  

» O VA deve oferecer a triagem de exposição tóxica a todos os 
veteranos inscritos, conforme exigido pela seção 603 da Lei 

PACT. 
» A triagem será repetida pelo menos uma vez a cada 5 anos. 
» As apresentações levarão de 5 a 10 minutos   

» Se um veterano tiver desafíos com a apresentação, a equipe 
do  VA fornecerá a eles informações e recursos adicionais 
e os aconselhará sobre as próximas etapas. 

Avaliação de
registro

As informações coletadas são 
usadas para fins de pesquisa e 
melhoria da qualidade e não 
para atendimento clínico, nem 
para determinar a elegibilidade 
para cuidados ou benefícios de 
saúde. 

» O VA tem seis registros: Agente Laranja, Riscos 
Aerotransportados e Poços de Queimaduras Abertos, Urânio 
Empobrecido, Guerra do Golfo, Radiação Ionizante e 
Fragmentos Tóxicos Incorporados..
» As avaliações do registro de saúde do VA são avaliações 
médicas gratuitas e voluntárias para veteranos que podem ter 
sido expostos a certos riscos ambientais durante o serviço 
militar. 
» Não há nenhuma exigência de estar matriculado em 
cuidados de saúde VA ou receber outros benefícios VA para 
participar de um registro.  
» Os exames levam aproximadamente 60 minutos e são 
realizados por um VA ou provedor de saúde militar. Os 
veteranos podem entrar em contato com o Coordenador de 
Saúde Ambiental da instalação médica VA mais próxima para 
obter uma avaliação de registro. 

Programa 
Milhão de 
Veteranos 

(MVP)

As informações coletadas são 
usadas para pesquisa, não para 
atendimento clínico ou para 
determinar a elegibilidade para 
cuidados ou benefícios de 
saúde. Nenhuma triagem direta 
e pessoal de exposição tóxica 
está envolvida.

» O VA usará informações para aprender como genes, estilo 
de vida e experiências e exposições militares afetam a saúde.

»  Os participantes fornecem consentimento informado, uma 
amostra de sangue e acesso seguro aos seus registros de saúde 

com MVP. 
»  Não há nenhuma exigência de estar matriculado em 
cuidados de saúde VA para se inscrever no MVP. A 
participação é totalmente voluntária.
» Inscreva-se online em mvp.va.gov ou ligue para 
866-441-6075 para agendar uma consulta.

Para mais informações visite:  
www.publichealth.va.gov/exposures/ 
www.VA.gov/PACT

https://www.va.gov/disability/va-claim-exam/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/benefits/registry-evaluation.asp
https://www.publichealth.va.gov/exposures/coordinators.asp
https://www.publichealth.va.gov/exposures/coordinators.asp
https://www.mvp.va.gov/pwa/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/



