
 

 

Informações do Seguro de Saúde 

Saúde no campus 

 Todos os alunos em tempo integral do CESL recebem uma cobertura denominada “Campus 

Health” (saúde no campus) 

 Os alunos do CESL dirigem-se primeiro ao Campus Health em caso de mal estar ou problema 

clínico. 

 O seguro Campus Health cobre a maior parte dos problemas clínicos ou enfermidades. 

 Os alunos deverão apresentar um cartão de crédito ou dinheiro em espécie ao Campus Health, 

para cobrir eventuais custos não cobertos. 

 O Campus Health vai encaminhar o aluno a um especialista, se necessário. 

 O aluno pagará uma taxa de co-participação mais baixa no Campus Health.  

 

Aetna Student Health 

 Os alunos devem fazer o download de seus próprios cartões do seguro de saúde no site 

www.aetnastudenthealth.com usando seu cartão de identificação CESL e inserindo a 

data de nascimento uma semana após o início das aulas. A cobertura do seguro de 

saúde começa no primeiro dia de admissão. 

 Os hospitais não são clínicas nos Estados Unidos. Não procure atendimento na sala de 

emergência, a menos que o Campus Health esteja fechado ou você esteja MUITO 

doente ou ferido. 

 A taxa de co-participação a ser paga pelo aluno na sala de emergência é superior à do 

Campus Health ou à de um médico particular da rede Aetna de credenciados. 

 Leve sempre o seu cartão do seguro de saúde se for consultar um médico ou outro tipo 

de prestador de assistência médica na comunidade. 

 Há uma franquia de US$ 75 por ano. 

 Para encontrar um médico na comunidade, visite a página  

www.aetnastudenthealth.com. 

http://www.aetnastudenthealth.com/


 Se pagar algo (medicamentos, tratamento, etc.) e achar que a despesa deveria ser 

coberta pelo seguro de saúde, encaminhe uma reivindicação para o website da Aetna: 

www.aetnastudenthealth.com. 

 Os alunos devem resolver todos os problemas dentários importantes em seu país antes 

de chegar nos EUA.  Os custos de assistência dentária não cobertos por seguro são 

muito altos. 

http://www.aetnastudenthealth.com/

