
 

 
 
 A equipe de Serviço de Saúde da University of Northern Iowa oferece uma gama abrangente de cuidados 
médicos: serviços de saúde mental, injeções de vacina/alergia, procedimentos cirúrgicos simples, e 
tratamento de doenças e ferimentos. Os alunos que se matricularem com cinco horas semestrais de créditos 
ou mais têm a Taxa Obrigatória de Saúde do Estudante automaticamente inclusa no valor do curso. Essa 
taxa confere ao alunos o direito a vários serviços sem custo, alguns com taxa mínima, e outros com taxas 
normais.  
 
Todos os estudantes internacionais precisam obrigatoriamente ter seguro-saúde. Os Estados Unidos 
não possuem um sistema nacional de saúde pública. O objetivo do programa de saúde é protegê-lo dos altos 
custos de cuidado médico associados a acidentes graves ou doenças. A University of Northern Iowa oferece 
o Plano de Seguro-Saúde do Estudante (SHIP).  A política da universidade requer que todos os estudantes 
internacionais obtenham a apólice SHIP. Você será cobrado automaticamente na sua conta da faculdade 
pelo SHIP a cada semestre que estiver matriculado. Se você tiver algum patrocínio do governo ou seguro 
corporativo, você  pode ser autorizado a renunciar a cobertura SHIP da universidade com a aprovação da 
Clínica de Saúde do Estudante. 
 
Requisitos Obrigatórios de Saúde 
 
Traga uma cópia (em Inglês) das vacinas que você tomou e as datas da aplicação.  
Preencha o Registro de Vacinas de Estudantes Internacionais que acompanha esta carta e traga-o com você 
para a Clínica de Exames de Requisitos Obrigatórios de Saúde que acontece durante a semana de 
orientação.  
 
• Todos os estudantes DEVEM fornecer a documentação das duas doses de vacina contra sarampo, 

caxumba e rubéola (MMR)  
      OU  

• Apresentar à Clínica de Saúde do Estudante as cópias dos originais dos relatórios laboratoriais com a 
contagem de MMR que comprovem a imunidade a essas doenças.  

 
Os documentos devem estar em Inglês ou não serão aceitos. Os alunos que não apresentarem a 
documentação exigida não poderão matricular-se para os futuros semestres. Se você não puder fornecer a 
documentação para essas vacinas, você precisará ser imunizado na Clínica de Saúde do Estudante. É 
cobrado um valor por esse serviço.  
 

A University of Northern Iowa exige o teste de TB (tuberculose) de todos os novos estudantes internacionais. 
Esse exame obrigatório será realizado no campus durante a sua orientação.   

• Não faça exames de pele ou sangue para identificação de tuberculose antes de vir para Iowa. 
O Exame de TB DEVE ser feito no campus da University of Northern Iowa.   

• Se você foi diagnosticado com tuberculose anteriormente, por favor, traga a documentação médica 
apropriada. 

• Se você já foi tratado para infecção ou doença de TB, traga uma cópia do laudo do seu tratamento 
escrito em Inglês. 

Lembre-se de preencher o Registro de Imunização de Estudantes Internacionais que acompanha esta carta 
e apresente-o quando vier à Clínica de Saúde do Estudante no dia do seu Exame de Requisitos de Saúde. 

INFORMAÇÕES DE SAÚDE IMPORTANTES 
PARA TODOS OS NOVOS ESTUDANTES 

INTERNACIONAIS ADMITIDOS 



Registro de Imunização de Estudantes Internacionais 
Clínica de Saúde do Estudante da Universidade de Northern Iowa 

 
 

 

Entregue este formulário para:  

Universidade de Northern Iowa  

Clínica de Saúde do Estudante  

Cedar Falls, Iowa  50613  

OU  
Fax # 319-273-7030  
 
 

 

  

 

 
Meningitis Vaccine Information  

Meningitis is an infection of the fluid surrounding the brain and spinal cord that is caused by a virus or bacteria. Bacterial 

meningitis can be sever and cause organ damage and death. There are vaccines available that can prevent 4 types of 

bacterial meningitis, including 2 of the 3 most common in the U.S. Meningitis vaccines cannot prevent all types of the 

disease. Meningitis vaccine is recommended for college freshmen living in residence halls, and for other adolescents 

who want to decrease their risk of contracting bacterial meningitis. IOWA LAW requires us to provide this 
information on meningitis and meningitis vaccine. We are also required to collect data on meningitis 
immunization on our campus.  
Please indicate if you have received the meningitis vaccine: � yes � no  

If yes indicate date given (month, day, year): _____/_____/_____  
Your signature verifies that you have read this information. (Signature)_____________________________________ 
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Nome do Paciente _________________________________________________  

 

ID de Estudante # _________________________________________________  

 

Endereço Local ___________________________________________________ 

 

Nome Preferencial (se diferir do citado acima): __________________________  
 

 

Imunização Obrigatória Contra Sarampo, Caxumba e Rubéola (MMR)  
MMR: A comprovação de imunidade à MMR é uma exigência para matrícula nas aulas. A única exceção é para mulheres 
que saibam ou suspeitem que estejam grávidas, ficando dispensadas desta exigência até o parto.  
Esta exigência se cumpre caso você se enquadre em um dos seguintes critérios:  

  data de nascimento anterior a 1957; ou  

  recebeu as duas doses da vacina MMR (apresentar comprovantes):  

#1 _____/_____/_____; (deve ser após seu 1º 
 

aniversário e em 1969 ou posterior);  

     mês      dia     ano  

#2 _____/_____/_____ (deve ser pelo menos 28 dias após a #1 – normalmente aplicada na idade de 4-6 anos ou posterior)  

     mês      dia     ano 
  Apresente à Clínica de Saúde do Estudante as cópias dos originais dos relatórios laboratoriais com contagem de MMR que 

comprovem a imunidade a essas doenças. 

 

 

 

 
Informações de Vacina Contra Meningite  

 

A meningite é uma infecção no fluido que envolve o cérebro e a medula espinhal causada por vírus ou bactéria. A 

meningite bacteriana pode ser grave e causar danos ao órgão e morte. Há vacinas disponíveis que podem prevenir 4 tipos 

de meningites bacterianas, incluindo 2 das 3 mais comuns nos EUA. As vacinas contra meningite não conseguem evitar 

todos os tipos da doença. A vacina contra meningite é recomendada para universitários abaixo de 25 anos que desejem 

reduzir os riscos de contrair meningite bacteriana. A CONSTITUIÇÃO DE IOWA exige que forneçamos estas 
informações sobre a meningite e a vacina contra a mesma. Também exige que coletemos dados sobre a imunização 
contra meningite em nosso campus.  
Por favor, informe se você já recebeu a vacina contra meningite:  sim     não  

Se sim, indique a data da aplicação (mês, dia, ano): _____/_____/_____  

Sua assinatura confirma que você leu estas informações. (Assinatura)_____________________________________  

         

        (data) ____________ 

  


