
• VER RESULTADOS DE TESTES.
• FAZER PERGUNTAS NÃO URGENTES. Também é possível enviar fotos ou documentos.
• AGENDAR, VISUALIZAR OU CANCELAR UMA CONSULTA COM O SEU PCP OU UM ESPECIALISTA.
• ADICIONAR SEU COMPROMISSO COM FACILIDADE AO SEU CALENDÁRIO - bastam três cliques para adicionar

seu calendário conectado.
• ACELERAR SEU PROCESSO DE CHECK-IN. Use a função de pré-check-in para responder perguntas e configurar o

copagamento.
• SOLICITAR RENOVAÇÕES DE PRESCRIÇÕES COM O CONSULTÓRIO DO SEU PRESTADOR. Quando não há

mais refil na sua farmácia.
• CARREGAR, SOLICITAR E RECEBER FORMULÁRIOS. Volte ao trabalho, agende exames, imunizações e muito

mais através do myChart.
• ATUALIZAR AS SUAS INFORMAÇÕES. Altere seu endereço, telefone, e-mail, seguro ou pessoa de contato de

emergência.

A vida é agitada. Por que não acessar suas informações clínicas onde e quando elas lhe são convenientes? 
Chega de esperar, as informações estão na ponta dos seus dedos.

Como obter o myChart:
1, 2, 3: simples assim.
PASSO 1: Compartilhe seu endereço de e-mail e solicite o envio de um e-mail de ativação. Qualquer pessoa no escritório do seu 
prestador ou na central de agendamento (978-878-8100) pode lhe enviar.
PASSO 2: A partir do e-mail de ativação, crie a sua conta myChart, inserindo:
• um usuário de pelo menos 6 caracteres (sensível a maiúsculas e minúsculas)
• uma senha de pelo menos 8 caracteres (com maiúsculas, minúsculas, números e letras, sensível a
maiúsculas e minúsculas)
• sua data de nascimento
PASSO 3: Obtenha o benefício do acesso direto às suas informações clínicas.

VOCÊ TAMBÉM PODE LEVAR SUAS INFORMAÇÕES 
AONDE FOR COM O APP MYCHART

1. Baixe o app myChart na Play Store do Google ou na App Store da Apple e
digite myChart na barra de pesquisa. Selecione o ícone e clique no botão
Instalar.

2. Encontra e selecione o logo da Community
Health Connections na lista de organizações.

3. Recomendamos configurar o TouchID ou um
código para acessar o app myChart

A sua conexão pessoal com a Community Health Connections

Obtenha o myChart para:

A CHC compartilha seu Registro Médico Eletrônico com o UMass Memorial Health Care (UMMHC) para facilitar o 
atendimento hospitalar e ambulatorial. A CHC não é afiliada à UMMHC e sua comunicação é exclusiva com sua 
equipe de prestadores de cuidados da CHC.

DÚVIDAS? Envie um e-mail para mychartsupport@umassmemorial.org ou ligue 
para o suporte do myChart no telefone 855-UMASS-MD (855-862-7763), de 
segunda a sexta, das 7h às 20h.
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