
MANUAL DE BOAS
PRÁTICAS DE USO PARA
GRUPOS DO WHATSAPP

O WhatsApp é uma ferramenta prática e muito utilizada para dar celeridade à
resolução de demandas do dia a dia das unidades de saúde. A diretoria e os gestores
têm liberdade para criar grupos específicos de acordo com a área de atuação, mas é
necessário seguir regras de boa utilização para garantir o respeito às normas
trabalhistas e o clima organizacional positivo.

Por exemplo:
1)“Este grupo é para informes da recepção.
1.1 É proibida toda e qualquer mensagem que não tenha relação explícita
e direta com sua finalidade.
1.2 Mensagens só poderão ser postadas entre 8h e 18h, salvo casos de urgência”. 

2)“Este grupo é para definição de escalas da enfermagem.
2.1 É proibida toda e qualquer mensagem que não tenha relação explícita
e direta com sua finalidade.
2.2 Mensagens só poderão ser postadas entre 8h e 18h, salvo casos de urgência”.

3)“Este grupo é para discussão de casos médicos.
3.1 É proibida toda e qualquer mensagem que não tenha relação explícita
e direta com sua finalidade.
3.2 Mensagens só poderão ser postadas entre 8h e 18h, salvo casos de urgência”.

Deixe claro o objetivo do grupo e as regras de uso na
descrição com frases simples e diretas.

O grupo deve ter um mediador para orientar as pessoas sobre o conteúdo que pode ser
compartilhado e até apagar outros que não tenham relação com o objetivo do grupo.
Exagero de mensagens que não interessam o todo faz com que as pessoas deixem de
acompanhar o que realmente é importante

Faça um filtro do que é
enviado. 



Diretoria Executiva
FUNDAHC

Nem sempre as pessoas podem ouvir áudio, e também acabamos nos delongando ao
gravar. Os textos são práticos e vão direto ao assunto, mais rápidos para visualização e
resposta.

Evite mandar áudios. 

O grupo deve ter um mediador para orientar as pessoas sobre o conteúdo que pode ser
compartilhado e até apagar outros que não tenham relação com o objetivo do grupo.
Exagero de mensagens que não interessam o todo faz com que as pessoas deixem de
acompanhar o que realmente é importante

Faça um filtro do que é
enviado. 

Envie no privado tudo que não for para todos. As pessoas tendem a se iludir e achar que
publicar o dia todo no grupo faz parecer que está trabalhando, entenda que isso não
mostra nada. Além disso, temos a síndrome de querer passar a imagem de querido,
muito comum nos aniversários, são 15, 20, 150 mensagens de parabéns no grupo de
trabalho. Não faça isso. Desejar os parabéns é legal, deixa o ambiente de trabalho mais
agradável e o relacionamento melhor, mas atulhar o grupo com as felicitações traz
muitas chances de uma informação relevante ser deixada de lado.

Use o privado.

O grupo de WhatsApp é uma extensão do local de trabalho e a conduta deve ser mantida
também por lá. 

Respeite a hierarquia.


