
PLANO DE SAÚDE 

Este é um resumo de seu plano de saúde nos Estados Unidos. Antes de procurar assistência 
médica, certifique-se de que você tenha checado os materiais que enviamos por e-mail e que 
você tenha entrado em www.4studenthealth.com/mcccd para mais informações. 

 

Outono/2017 -    Início do Plano: 11 de Agosto de 2017 

    Término do Plano: 12 de Janeiro de 2018 

 

Por que ter plano de saúde? 

Do contrário de alguns países, assistência médica nos Estados Unidos não é barato ou grátis. Na 
verdade, serviços médicos nos EUA podem ser muito caros. Uma maneira de reduzir esse custo 
é obter seguro de saúde. 

 

Como faço uso do meu seguro saúde? 

Para fazer uso de seus benefícios de seguro de saúde, você terá que ter seu cartão de 
identificação do seguro em você. Você pode imprimi-lo através de sua conta United Healthcare 
Student Resources (UHCSR) ou pode obtê-lo em seu celular através do aplicativo United 
Healthcare Student Resources (UHCSR). 

 

O plano de saúde cobre todos os meus tratamentos? 

Nem tudo está coberto. Consulte www.4studenthealth.com/mcccd e a rede United Healthcare 
Choice Plus para certificar-se de que sua condição será coberta. 

 

Preciso me consultar com um médico. O que faço? 

Antes de se consultar com um médico, certifique-se de ter procurado um na rede PPO, pois isto 
tornará as coisas muito mais baratas e simples. 

 

Para encontrar um médico: 

1. Clique neste link https://connect.werally.com/plans/uhc/1 

2. Selecione "Choice Plus" 

3. Digite seu código postal dos Estados Unidos. 

4. Digite o nome do seu médico ou navegue pelas opções clicando primeiro em pessoas. 

Depois disso, selecione o tipo de médico que você está procurando. 

 

http://www.4studenthealth.com/mcccd
https://connect.werally.com/plans/uhc/1


O que é a rede PPO? 

A rede PPO é a rede de médicos e instalações que possuem um acordo de taxas reduzidas. 

  

Quanto vou pagar por uma consulta médica? 

Caso você se consulte com um médico da rede PPO (para um serviço que seja coberto pelo 
plano), você apenas pagará US$25 pela visita. O plano de saúde cobrirá o resto. 

Caso você se consulte com um médico não-PPO, você pagará US$25 pela visita, US$50 pela 
franquia (taxa anual única). O seguro cobrirá apenas 60%. 

 

E se eu precisar de cuidados imediatos, mas não tiver tempo para marcar uma consulta para 
ver um médico? 

Caso não seja uma condição grave ou que represente risco de vida, você pode ir a uma clínica 
de “Urgent Care”. Você só terá que pagar US$25 pela visita. Leia as perguntas mais frequentes, 
pois contém uma lista de centros de atendimento de urgência que fazem parte da rede PPO. 

 

O que são Urgent Care Centers? 
São estabelecimentos médicos onde você pode ir para obter assistência médica imediata, caso 
você não possa esperar por uma consulta para ver um médico. 
 
O que devo fazer caso tenha uma condição fatal ou que represente risco de vida? 
Caso seja uma condição potencialmente fatal, você deve primeiro ligar para 911 para 
Assistência de Emergência, ou ir para o Centro de Emergência, ou hospital mais próximo. 
Para uma condição grave, você pode ir ao Centro de Emergência ou ao hospital e caso você seja 
admitido, você não pagará o co-pagamento de US$250 pela visita. 
 
E se eu precisar de remédios? 
Se você precisa comprar medicamentos e possui uma receita médica, traga seu cartão de 
identificação para a farmácia. O seguro saúde pagará até 65% do valor para um suprimento de 
31 dias (por receita médica). Certifique-se também de comprar marcas genéricas, pois isso 
também reduz o valor. 
 
E se eu pagar por serviços que são cobertos pelo seguro? 
Se você pagou por um serviço que é coberto pelo plano de saúde, você deverá apresentar uma 
reivindicação para que você possa recuperar seu dinheiro. Basicamente você terá que baixar 
um formulário, preenchê-lo e enviá-lo junto com suas contas para: 
 

UnitedHealthcare Student Resources 
P.O. Box 809025 

Dallas, TX 73580-9025 
customerservice@uhcsr.com 



• Para demais dúvidas ligue para: 
o Benefícios médicos ou reivindicações:  

 UnitedHealthcare (800) 767-0700 
o Inscrição:  

 Ascension (800) 537-1777 
• Serviços de assistência idioma estão disponíveis gratuitamente. Ligue para 1-866-260-

2723.   

• Si habla español (Spanish), hay servicios de asistencia de idiomas, sin cargo, a su 
disposición. Llame al 1-866-260-2723.   

• 請注意：如果您說中文 (Chinese), 我們免費為您提供語言協助服務。請致電：1-
866-260-2723. 

 
 
 
 

 

 

 

 


