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Karen Scavacini
• Psicóloga e psicoterapeuta; 
• Mestre em saúde pública na área de promoção de saúde mental e prevenção do suicídio pelo Instituto 

Karolinska (Suécia); 
• Doutora em psicologia pela USP;
• Idealizadora e co-fundadora do Instituto Vita Alere de Prevenção e Posvenção do Suicídio; 
• Diretora Científica da ABEPS (Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio), 
• Representante brasileira do IASP (International Association for Suicide Prevention for Suicide Prevention); 
• Coordenadora e professora de cursos, palestras e debates sobre prevenção e posvenção no país; 
• Revisora do relatório da OMS “Preventing Suicide: A Global Imperative”; 
• Autora dos livros “E agora? Um livro para crianças lidando com o luto por Suicídio” e “Histórias de 

sobreviventes do suicídio I, II e III”, além de capítulos nacionais e internacionais sobre o tema; 
• Revisora confiável do Youtube Brasil
• Membro da ASULAC (Asociación de Suicidologia de Latinoamérica y el Caribe); 
• Membro do “Advisory Board” do CVV (Centro de Valorização da Vida), 
• Membro do “SSI Advisory Commitee” do Facebook,  
• Membro do ICSPRC (International Covid-19 Suicide Prevention Research Collaboration)
• Diretora técnica do CONATTS (Comissão Nacional de Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio) e
• Responsável técnica de diversas campanhas.
• @vitaalere / @karensca



Multifatoriedade
◦ Sociológicos

◦ Diversidades
◦ Acesso aos direitos básicos

◦ Culturais
◦ Crenças

◦ Econômicos
◦ Biológicos

◦ Epigenética
◦ Psiquiátricos
◦ Psicológicos

◦ Psychache
◦ Laborais / Escolares
◦ Situacionais
◦ Tecnologia

@vitaalere



SAÚDE MENTAL DIMINUIU!

Autolesão?

Estudos populações específicas 
e mais vulneráveis

A INTERNET FOI UM FATOR DE RISCO OU PROTEÇÃO?



PRIMEIRO DOSSIÊ 
SOBRE SUICÍDIO NA 
INTERNET 
BRASILEIRA

Comunica que muda







Distribution of harmful and protective reporting 
elements by article characteristic in news articles 

about suicide posted on Facebook (n = 664). 



Os jovens são todos iguais?

Entender o comportamento e diferentes tipos de uso

Geral -> específico

Soluções para promoção de saúde mental

Segurança individual e comunitária



Uso da internet para fins relacionados ao 
suicídio

Uso dependeu da gravidade dos sentimentos suicídas

Biddle L, Derges J, Goldsmith C, Donovan JL, Gunnell D (2018) Using the internet for suicide-related purposes: Contrasting findings from young 
people in the community and self-harm patients admitted to hospital. PLoS ONE 13(5): e0197712. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197712

Navegação desorganizada 
sem propósito claro
”Tropeçaram” em uma série 
de conteúdos, incluindo 
informações sobre métodos 
de suicídio. 
Buscaram oportunidades de 
interagir com outras 
pessoas e explorar a ajuda 
on-line

Seu uso foi intencional e 
estratégico, focado em 
"pesquisar" métodos de 
suicídio mais eficazes
Escolhas específicas sobre o 
conteúdo visualizado; 
procuravam fatos 
Conteúdos de ajuda e a 
comunicação foram 
evitados.
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Jovens atendidos pronto socorro



COMO PODEMOS USAR AS REDES A NOSSO FAVOR, 

PROMOVER SAÚDE MENTAL, BEM –ESTAR 

E PREVENIR O SUICÍDIO?



Bem-estar

Promoção de saúde mental

Prevenção do suicídio

Intervenção

Posvenção
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6Cs – DA CONSCIENTIZAÇÃO 
PARA A AÇÃO

Conscientização

Campanhas

Capacitação

Competências

Conversa

Conexão

Conscientização (awareness) para as 
pessoas perceberem e saberem que o 
suicídio existe e que é um problema de 
todos; 

Campanhas para ajudar na 
conscientização e divulgação da 
problemática do suicídio; 

Capacitação para ensinar as 
pessoas e os profissionais 
como lidar e tratar do 
suicídio; 

Competência (literacy) para saber quando e como 
usar esse conhecimento para a pessoa com 
comportamento suicida e as pessoas próximas; 

Conversa para incentivar o 
diálogo e a possibilidade de 
falar abertamente sobre o 
suicídio. Incluir os jovens!

Conexão saudável entre 
pessoas, familiares, 
organizações, comunidades 
e grupos para perceber que 
há pessoas que se importam 
com a questão e com a 
pessoa.
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Conexão

Conscientização (awareness) para as 
pessoas perceberem e saberem que o 
suicídio existe e que é um problema de 
todos; 

Campanhas para ajudar na 
conscientização e divulgação da 
problemática do suicídio; 

Capacitação para ensinar as 
pessoas e os profissionais 
como lidar e tratar do 
suicídio; 

Competência (literacy) para saber quando e como 
usar esse conhecimento para a pessoa com 
comportamento suicida e as pessoas próximas; 

Conversa para incentivar o 
diálogo e a possibilidade de 
falar abertamente sobre o 
suicídio. Incluir os jovens!

Conexão saudável entre 
pessoas, familiares, 
organizações, comunidades 
e grupos para perceber que 
há pessoas que se importam 
com a questão e com a 
pessoa.

Quais são os riscos?
O que fazer com as pessoas vulneráveis?

Como gerenciar a demanda criada?
Como não aumentar o marketing amarelo?

Como gerar impacto positivo?
Como aumentar resiliência e construir 

comunidades de cuidado?



Preditivo 6 meses antes da tentativa 
3 redes sociais 
pico de frequência do usuário entre 24 
horas antes da tentativa 
Protótipo para escolas preverem o 
nível de risco dentro de postagens de 
mídias sociais 
Interações do sistema de saúde com 
postagens nas redes sociais x triagem 
clínica tradicional: mais 11 vezes de 
acertos com assistência do algoritmo

Tree Hole bot, um programa de IA que 
identifica intenções suicidas no Weibo e 
alerta um grupo de cerca de 600 
psicólogos, consultores e voluntários que 
ajudam aqueles que estão em apuros.

82% de acertos



• Construção de comunidades de 
pertencimento e  cuidado

• Diminuição do tabu e aumento da 
empatia

• Educação e bem estar
• Interação promovendo conexão
• Liberdade de expressão
• Conteúdos positivos
• Desenvolvimento de habilidades

• Usar os algoritmos a favor
• Denuncias

• Implicações neurobiológicas do uso 
excessivo da tecnologia

• Apologia à automutilação e ao 
suicídio

• Sensação de impunidade
• Apps diversos e deep web
• Prover segurança e autonomia aos 

usuários
• Apps diversos e Deepweb

• Cyberbulling
• Suicídios de imitação
• Felicidade tóxica

NÃO É SÓ SOBRE REMOÇÃO DE CONTEÚDOS



É sobre:

◦ Usar a internet a nosso favor
◦ Construir comunidades de pertencimento e cuidado
◦ Diminuir os fatores de risco e aumentar os de proteção (saber qual é qual)
◦ Detecção precoce
◦ Educação responsáveis e equipes de saúde/educação
◦ Incluir os jovens com experiência vivida
◦ Pesquisa para entender os tipos de uso nos diversos estágios (bem-estar, tratamentos, 

ideação, crise, luto…)

◦ CONSTRUIR UM DEBATE ÉTICO SOBRE O QUE FAZER ALÉM DE REMOVER
◦ É SOBRE TRABALHAR EM CONJUNTO COM O MP E PUNIR RESPONSÁVEIS
◦ TER PARA ONDE ENCAMINHAR – ONDE REALMENTE A PESSOA CONSIGA SER ATENDIDA



RECURSOS



www.vitaalere.com.br





Lançamento maio 2020
+560 mil acessos
+160 Instituições de atendimento online gratuito/voluntário
Geolocalização ou CEP (UBS / UPA / CAPS / HP)
Biblioteca digital de cartilhas, apostilas e manuais

Apoios: Google / UNICEF / CVV / Safernet / ASEC / ABEPS / IASP
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Temos muitos desafios:

Estamos falando mais?
• A demanda recebe atendimento?

Estamos fazendo mais?

Para onde precisamos caminhar?

Quantas forças que podem ser unidas?



Muito obrigada!

Karen Scavacini

faleconosco@abeps.org.br

contato@vitaalere.com.br
vitaalere.com.br

apasaudemental.com.br
@vitaalere / @karensca
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