
Precisa de ajuda?

Ligue para o Gerenciamento de Informações de Saúde (HIM) no número (617) 381-7266, das 8h às 16h30 
ET, de segunda a sexta
Fale conosco pelo e-mail mycharthelp@challiance.org
Use nosso formulário on-line: https://www.challiance.org/help-center/mychart-contact-us-form

Como marcar um horário no MyCHArt em um computador para 
tomar a vacina contra COVID-19

No computador, navegue até o MyCHArt a partir do site da CHA. 1
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*Preferencialmente o navegador 
Chrome. Compatível com Mozilla 
Firefox, Microsoft Edge e Apple Safari. 

Visite challiance.org Localize o MyCHArt no 
canto superior direito da 
tela.

Conecte-se à sua 
conta MyCHArt.

a b c

Você verá uma mensagem na Seção Bem-vindo! para informar que já pode agendar 
sua vacinação contra a COVID-19. Selecione 

O agendamento está disponível para pacientes do MyCHArt que tenham recebido a 
notificação de que já são elegíveis para agendar a vacinação contra a COVID-19

Responda a todas as perguntas do MyCHArt, como se você tomou uma vacina nos 
últimos 14 dias:
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Depois de selecionar a unidade, clique em  5

6 Depois de selecionar a unidade, 
você poderá escolher o dia e a 
hora em que gostaria de marcar a 
vacinação

4 Selecione em qual unidade gostaria de se vacinar
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8 Confirme os dados do seu seguro.  

Se os dados estiverem incorretos, você pode 
clicar em

Para adicionar uma cobertura, selecione

Quando estiver tudo correto, selecione

7 Então, será solicitado que você revise seus dados de contato.

Se precisar fazer alterações, clique em 
Quando terminar de alterar e os dados estiverem corretos, clique em:
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Agora você poderá revisar os detalhes da consulta. Informe que a razão da visita é 
para receber a primeira dose da vacina contra a COVID-19:
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Depois de informar seu número de telefone e a razão da sua visita, clique em                     
para marcar a consulta
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Em seguida, você receberá uma mensagem de confirmação de que sua consulta foi 
marcada
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