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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



• Fundado em 2013
• Prevenção do suicídio
• Posvenção

• Promoção de saúde mental
• Autolesão

• Cursos, palestras, capacitações, treinamentos
• Pesquisa e desenvolvimento de guias e diretrizes
• Consultorias, desenvolvimento de programas
• Atendimentos, grupos de apoio
• Eventos, campanhas e concursos literários

Facebook: Ins-tuto Vita Alere
Grupo virtual de sobreviventes do suicídio

Instagram: @vitaalere
Youtube: Vita Alere



Multifatoriedade

• Sociológicos

• Culturais

• Econômicos

• Biológicos

• Psiquiátricos

• Psicológicos

• Laborais/Escolares

• Situacionais

• Tecnologia

@vitaalere



+ impulsividade
+ prazer imediato

- Reflexão
- Auto controle
- Julgamento

- Consciência Crítica

- Como isso se reflete no mundo 
digital?





Olhar a complexidade…

• Diferença haters x cyberbulling x desafios x incitação ao suicídio

• Educação de professores e escolas

• Educação de pais e responsáveis

• Educação das crianças e jovens

• Acesso aos serviços de saúde mental

• Tipos de mensagens e redes

• Voz, texto, imagem, ilustrações, 3rinhas, memes.. e comentários.



Olhar a complexidade…

• Redes sociais são um espelho aumentado do que acontece na nossa sociedade

• Haverão parametros? Quais? Diretrizes de cada plataforma?

• IA x overblocking (transparência no processo)

• E a deep web?

• O que pode ser feito para além do excluir o comentário?

• Iden4ficação, julgamento e punição

• Responsáveis devem ser avisados?

• Material de ajuda deve ser enviado? Como? Que 7po?

• Qual o apoio psicológico a pessoa recebe? Precisa? E o apoio jurídico? Jovens serão afetados de diferentes formas.



• Art. 1o. Comete o crime de haters, aquele que usa a rede mundial de 
computadores, seja em redes sociais ou quaisquer meios de facilite
sua propagação, para disseminar ódio ou proferir comentários
discriminatórios de qualquer natureza, que cause dano a integridade
psíquica da criança e do adolescente. 



Recursos e 
materiais



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



www.vitaalere.com.br
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HISTÓRIAS DE 
SOBREVIVENTES 

DO SUICÍDIO

Karen Scavacini
organizadora

com todos uma parte dolorosa e 
difícil de suas trajetórias, o que se 
deu no contexto do I Concurso 
Literário Vita Alere – “Memória 
Viva: histórias de sobreviventes 
do suicídio”.

Por outro lado, para cada sui-
cídio, incontáveis pessoas sofrem 
com um luto mais longo e intenso, 
carregam culpa e são vistas como 
aquelas que não conseguiram 
evitar essa tragédia. Que suas 
histórias mostrem que é possível 
sobreviver ao tsunami e que elas 
não merecem ser julgadas, mas 
sim acolhidas.

Esperamos que o leitor perceba 
quanta vida existe nessas páginas 
e que o suicídio nunca ocorre por 
uma única causa ou por culpa de 
alguém; e, mais do que isso, que 
re!ita como é possível ajudar e 
fazer a diferença em sua própria 
vida, na vida de outras pessoas ou 
no plano social.

Que essas histórias possam 
ser inspiradoras e mostrem que 
há sempre outra saída em vida 
para os problemas e para a dor 
insuportável. E se não é possível 
perceber isso, é hora de buscar 
ajuda.

Karen Scavacini

Este livro nasceu da dor e da 
esperança, da luta e da força, 
da tragédia arrebatadora e da 
impressão de que não havia outra 
opção. Uma pessoa morre por 
suicídio a cada 40 segundos no 
mundo, e a cada três segundos 
ocorre uma tentativa. No Brasil, 
temos uma média de 12 mil 
mortes por ano, o que equivale 
a um suicídio a cada 45 minutos 
no país, e entre 10 a 20 tentativas 
nesse período. Infelizmente, esses 
números não param de crescer, 
principalmente entre os jovens. 

Quase todas as pessoas conhe-
cem alguém próximo ou distante 
que se matou, mas simplesmente 
não falamos sobre isso. Por anos, 
o tabu e o preconceito deixaram 
esse assunto excluído, como se, ao 
não falarmos sobre o suicídio, ele 
deixasse de existir. Por décadas, 
pessoas foram marginalizadas e 
julgadas. Mas isso tem mudado.

Devemos nos perguntar: por 
que um suicídio ocorre? Após 
pensarmos um pouco e desco-
brirmos as respostas, devemos 
deixá-las de lado e nos abrir 
para os relatos reunidos nesta 
obra. São histórias verdadeiras, 
de pessoas sensíveis e que tiveram 
a coragem de escrever e dividir 
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tiveram a coragem de escrever 
e dividir com todos uma parte 
dolorosa e difícil de suas traje-
tórias, o que se deu no contexto 
do I Concurso Literário Vita 
Alere – “Memória Viva: histórias 
de sobreviventes do suicídio”.

Por outro lado, para cada 
suicídio, incontáveis pessoas 
sofrem com um luto mais longo 
e intenso, carregam culpa e são 
vistas como aquelas que não 
conseguiram evitar essa tragé-
dia. Que suas histórias mostrem 
que é possível sobreviver ao tsu-
nami e que elas não merecem 
ser julgadas, mas sim acolhidas.

Esperamos que o leitor per-
ceba quanta vida existe nessas 
páginas e que o suicídio nunca 
ocorre por uma única causa ou 
por culpa de alguém; e, mais do 
que isso, que reflita como é pos-
sível ajudar e fazer a diferença em 
sua própria vida, na vida de outras 
pessoas ou no plano social.

Que essas histórias possam 
ser inspiradoras e mostrem que 
há sempre outra saída em vida 
para os problemas e para a dor 
insuportável. E se não é possível 
perceber isso, é hora de buscar 
ajuda.

Karen Scavacini

Este livro nasceu da dor e da 
esperança, da luta e da força, 
da tragédia arrebatadora e da 
impressão de que não havia 
outra opção. Uma pessoa morre 
por suicídio a cada 40 segun-
dos no mundo, e a cada três 
segundos ocorre uma tentativa. 
No Brasil, temos uma média de 
12 mil mortes por ano, o que 
equivale a um suicídio a cada 
45 minutos no país, e entre 10 
a 20 tentativas nesse período. 
Infelizmente, esses números 
não param de crescer, princi-
palmente entre os jovens. 

Quase todas as pessoas 
conhecem alguém próximo ou 
distante que se matou, mas sim-
plesmente não falamos sobre 
isso. Por anos, o tabu e o pre-
conceito deixaram esse assunto 
excluído, como se, ao não 
falarmos sobre o suicídio, ele 
deixasse de existir. Por décadas, 
pessoas foram marginalizadas e 
julgadas. Mas isso tem mudado.

Devemos nos perguntar: por 
que um suicídio ocorre? Após 
pensarmos um pouco e desco-
brirmos as respostas, devemos 
deixá-las de lado e nos abrir 
para os relatos reunidos nesta 
obra. São histórias verdadei-
ras, de pessoas sensíveis e que 
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Documentário



@vitaalere





Indicação de livros e filmes
vitaalere.com.br



Podefalar.org.br







falarinspiravida.com.br



https://www.cvv.org.br/conheca-mais/



vitaalere.com.br







h"ps://bit.ly/cursonadeau

https://bit.ly/cursokarl

https://bit.ly/comboposvencao





Diferenciais:
• Aulas professores internacionais
• Ao vivo ou por 30 dias após o término em plataforma especializada 

(aulas, conteúdos, trabalhos)
• 1º curso EAD
• Grade flexível 
• Networking e pesquisas
• Livro, eventos, site
• 6ª feira das 18 as 22 horas e sábado das 09 as 18 horas
• Descontos na pós e em eventos Vita

vitaalere.com.br/pos



contato@vitaalere.com.br

- Vita Alere

@vitaalere

www.vitaalere.com.br
www.mapasaudemental.com.br

Contem conosco!
Muito obrigada!


