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independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos 

a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de  
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança 
declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos 

aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou 
assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, 
quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de 
comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram 
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do 
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. 
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou 
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias 
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso 
relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
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Ministério lança canal para atender população
Para manter a população e pro-

fissionais de saúde informados a 
respeito do coronavírus, o Minis-
tério da Saúde lançou um canal 
exclusivo e gratuito no WhatsApp, 
aplicativo de mensagens perten-
cente ao Facebook. A ferramenta 
conta com orientações sobre a do-
ença, sobre o tratamento e até pro-
tocolo de atendimento para profis-
sionais dos postos de saúde.

Um bot (robô de atendimento 
automático) receberá perguntas e 
fornecerá orientações sobre o co-
ronavírus. A programação do robô 
inclui recomendações sobre como 
agir frente a casos suspeitos, for-
mas de contaminação, prevenção, 
ações do Ministério e desmistifica-
ção de boatos sobre o vírus.

O bot criado pelo WhatsApp 
está sendo oferecido pelo Facebook 
aos países como forma de auxiliar 
no combate à pandemia. No Brasil, 
a parceria fechada com o Ministé-
rio da Saúde reforça a estratégia de 
comunicação do Governo Federal 
desde o início da crise: transparên-
cia, clareza e sistematização nas 
mensagens mandadas à população.

“Desde o início da circulação do 
coronavírus no mundo, o Ministé-
rio da Saúde trata com total trans-
parência as informações referentes 
ao tema. Esta ferramenta permitirá 
mais um contato imediato do ci-
dadão com as diretrizes oficiais e 
informações verídicas, diretamen-
te da fonte, evitando equívocos em 
um momento de cuidado extre-
mo”, reforça o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta.

Pelo celular, pode ser utilizado 
o link ou salvar o número +55 (61) 
9938-0031 à agenda do telefone e 
iniciar uma conversa com um “Oi”. 

O diretor de Operações do 
WhatsApp, Matt Idema, comen-
ta: “Em momentos difíceis como 
esse, as pessoas usam o WhatsApp 
mais do que nunca para se conec-
tar e apoiar seus amigos, familia-
res e comunidades. Temos o prazer 
de poder fornecer ao Ministério da 
Saúde ferramentas de comunica-
ção para ajudá-los a responder às 
perguntas dos cidadãos sobre o ví-
rus com conselhos de saúde confi-
áveis e oportunos, a fim de manter 
as pessoas seguras”.

A ferramenta conta 
com orientações 
sobre a doença, 

sobre o tratamento 
e até protocolo de 

atendimento 

Temos o prazer de poder fornecer ao 
Ministério da Saúde ferramentas de 
comunicação para ajudá-los a responder 

às perguntas dos cidadãos”.

Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde
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