


Dicas de segurança

Para reforçar a segurança da sua conta do 
WhatsApp, indicamos as dicas a seguir: 

1.  Nunca compartilhe o código de confir-
mação de seis dígitos com ninguém. 

2. Ative a confirmação em duas etapas para 
adicionar uma camada extra de segurança 
à sua conta. Clique em Ajustes > Conta > 
Confirmação em duas etapas. Confirme e 
escolha uma senha. 

3. Não instale apps de terceiros ou compartilhe 
informações pessoais a pedido de contatos 
pelo WhatsApp.

4. Desconfie de ligações de empresas que 
façam uso de linguagem muito informal.



Teve sua 
conta 
invadida?

1. Caso suspeite que outra pessoa está 
utilizando sua conta do WhatsApp, avise 
de imediato seus familiares e amigos.

2. Jamais compartilhe seu código de 
confirmação do WhatsApp recebido por 
SMS com outras pessoas.

3. Caso você tenha compartilhado seu 
código e perdido o acesso à sua conta do 
WhatsApp, siga as instruções a seguir para 
recuperá-la.



Entre no WhatsApp com seu número de 
telefone e confirme-o com o código de 
seis dígitos que você receberá por SMS. 

Saiba mais sobre como confirmar seu 
número de telefone na Central de ajuda: 

Android | iPhone.

Assim que você inserir o código de 
seis dígitos recebido por SMS, a pessoa 

que estiver usando sua conta será 
automaticamente desconectada.

Talvez seja necessário informar um código 
de confirmação em duas etapas. Se você 
não souber o código, é possível que a 

pessoa que está usando sua conta tenha 
ativado a confirmação em duas etapas.

Como 
recuperar 
a sua conta

https://faq.whatsapp.com/pt_br/android/20970873/
https://faq.whatsapp.com/pt_br/iphone/20902747/


Neste caso é preciso aguardar sete dias 
para poder acessar sua conta sem o 

código de confirmação em duas etapas, 
mas a pessoa que estiver usando sua 
conta já será desconectada quando 
você inserir o código de seis dígitos 

recebido por SMS. 
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