


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; 
• 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”, além de capítulos 
nacionais e internacionais sobre o tema; 

• Representante brasileira do IASP (International Association for Suicide 
Prevention for Suicide Prevention); 

• Revisora confiável do Youtube Brasil
• Membro da ASULAC (Asociación de Suicidologia de Latinoamérica y el 

Caribe); 
• Membro da diretoria da ABEPS (Associação Brasileira de Estudos e 

Prevenção do Suicídio), 
• Membro do “Advisory Board” do CVV (Centro de Valorização da Vida), 
• Membro do “SSI Advisory Commitee” do Facebook,  
• Diretora técnica do CONATTS (Comissão Nacional de Abordagem Técnica a 

Tentativas de Suicídio) e
• Responsável técnica da campanha #euestou.



• Fundado em 2013
• Prevenção do suicídio
• Posvenção

• Promoção de saúde mental
• Automutilação

• 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: Instituto Vita Alere
Grupo virtual de sobreviventes do suicídio

Instagram: @vitaalere
Youtube: Vita Alere





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



www.mapasaudemental.com.br



www.vitaalere.com.br
@vitaalere

http://www.vitaalere.com.br/
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www.vitaalere.com.br - @vitaalere

http://www.vitaalere.com.br/


Cuidados:

• Jovens mais afetados estresse, 
ansiedade e solidão
• Ajuda a manter a rotina e a 

sociabilidade
• Uso intensivo da internet / excesso 

de informações
• Sociabilidade digital essencial
• Uso intensivo pode aumentar as 

chances de sofrer ou violência no 
ambiente digital
• Investimento em educação digital 

(uso saudável)

O uso intensivo da internet por crianças e adolescentes no 
contexto da Covid-19 e os riscos para violências autoinflingidas



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

- Instituto Vita Alere
- Grupo virtual de sobreviventes do suicídio

- Karen Scavacini

@vitaalere
@karensca

www.vitaalere.com.br
www.karenscavacini.com.br

Muito obrigada!


