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O Google é a dimensão mais autêntica da Internet. Nas redes 
sociais, as pessoas projetam versões perfeitas de si mesmo. No 
serviço de busca, a realidade se impõe pelo anonimato das consultas. 
Perguntas complexas e íntimas ocorrem sem o escrutínio público 
ou risco de cancelamento dos amigos virtuais. Fundado em 1998, 
o Google é o maior repositório de memórias digitais dos 4 bilhões 
de internautas do planeta, sendo 150 milhões no Brasil. Por dia, 
são feitas 5,6 bilhões de perguntas no mundo. Por aqui, segundo 
estimativas do Sistema Analítico BITES, o volume diário de 
consultas chega a 170 milhões. Numa extrapolação, o Google  
funciona como o inconsciente coletivo da opinião pública digital. 

O BRASIL ANGUSTIADO 
• Interesse por ansiedade no Google atinge o maior patamar desde 2004
 
• Internautas de estados mais pobres são os mais interessados no assunto 

• Brasil é o segundo País que mais procura pelo termo. EUA lideram.
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Em agosto deste ano, o interesse por Clonazepam no Google 

era cinco vezes maior do que a medição iniciada em 2004

Buscas no Google Brasil  desde 2004 até agosto deste ano para a palavra ansiedade
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Analisando esse padrão de comportamento 
dos brasileiros com acesso à Internet e o 
seu interese em torno de palavras-chave 
relacionadas ao atual momento econômico, 
social, cultural e político é possível 
identificar um Brasil ansioso, angustiado, 
com crises de pânico, buscando remédios 
para combater a ansiedade e querendo 
dormir melhor. O fenômeno é mais forte 
nos Estados mais pobres do País.  

Longe das redes sociais – Esse Brasil 
real não utiliza as redes sociais para 
compartilhar as angústias, frustrações 
e medos. A válvula de escape e de 
informação é o Google. O interesse, por 
exemplo, sobre três princípios ativos de 
ansiolíticos (Clonazepam, Alprazolam 
e Bromazepam) desde 2004, quando a 

empresa passou a organizar de maneira 
mais estruturada o comportamento dos 
seus usuários, é o ponto de partida dessa 
análise de BITES. A escala normalizada 
vai de 0 a 100, sendo o primeiro ponto o 
baixo interesse e o último o seu pico. Nesse 
intervalo, o interesse no Google em agosto 
de 2021 para Clonazepam era cinco vezes 
maior do que em março de 2004. Em 
relação ao Alprazolam, a variação era de 
4,5 vezes. No caso de Bromazepam, a taxa 
era de 1,3 no mês passado. 

Efeito pandemia – Esse padrão de 
comportamento se repete quando são 
associados termos relacionados ao Brasil 
angustiado. Em agosto de 2021, quem foi 
ao Google Brasil procurar informações 
sobre ansiedade estava 5,5 vezes mais 



O site Zenklub que oferece psicanalistas para consultas online 

aumento sua audiência em 25% nos últimos 12 meses 

QUEM  MAIS BUSCA SOBRE  

ANSIEDADE NO GOOGLE 

FONTE: GOOGLE
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interessado do que em janeiro de 2004. No 
mundo essa taxa é de três vezes e nos EUA 
fica em 3,6. No caso de ataque de pânico 
essa diferença é de 4,5 vezes sobre 2004. 
A curva de interesse começa a crescer com 
maior velocidade a partir de março de 
2015 e se acentuou na pandemia. 

Brasil lidera – Todos os meses, 
considerando a média dos últimos 12 
meses, os brasileiros fazem 4 milhões 
de consultas ao Google em torno 
da expressão ansiedade, sendo que 1 
milhão com relação à crise, ao remédio 
e aos sintomas da doença. A expressão 
democracia, por exemplo, é procurada 
654 mil vezes a cada mês. Dentro de um 
universo formado por Estados Unidos, 
Canadá, México, Espanha, Reino Unido, 
México e Espanha, o Brasil só perde 
para os americanos nas buscas totais 
sobre ansiedade. Nos EUA ocorrem 10,7 
milhões por mês. Por ano, o Brasil registra 
48 milhões de consultas.

Dormir melhor –  No caso das procura 
por remédio para dormir, a diferença 
entre dezembro de 2007 e hoje é de 
três vezes maior. Dentro desse contexto, 
o que também chama atenção, é que 
as buscas sobre profissionais de saúde, 
como psicólogo e psiquiatra, não seguem 
o mesmo padrão do interesse por 
remédios. 

Sites – No campo do auxílio, o que cresceu 
nos últimos meses, foi a audiência de sites 
que oferecem serviços de terapia online, 
como o Zenklub, lançado em 2016.  Entre 
setembro do ano passado e agosto de 
2021, a audiência do serviço cresceu 25% 
e recebeu 1 milhão de visitas por mês. 
Só em ansiedade, o Zenklub lista 128 
psicanalistas. Para angústia angústia há 
79 profissionais. Nos últimos 12 meses, 
plataformas semelhantes ao Zenklub, 
como Vittude e Psicologia Paulista, 
receberam 38 milhões de visitas. 

Diferente perspectiva – A abordagem 
do assunto nas redes sociais é bem 
diferente do que se observa no Google. No 
mundo do Facebook, Twiter, Instagram 

País 
Buscas por ano -  

Em milhões

EUA 129

Brasil 48

Reino Unido 39

México 17,5

Espanha 12,2

Alemanha 10,3

Argentina 7,3

Chile 4,4

França 2,8

Portugal 2,3



Em 2017, a OMS classificou o Brasil como o País com a maior 

taxa de ansiedade do mundo com impacto em 9,3% da população
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FONTE: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

99.100
psicólogos solicitaram ao CFP 
autorização para atendimento 

remoto entre março e  
dezembro do ano passado

e seus similares, o conteúdo segue mais 
na linha de autoajuda e de mensagens 
otimistas. De janeiro de 2019, apenas 
no Facebook no Brasil, a combinação de 
termos envolvendo ansiedade, angústia e 
síndrome de pânico chegou a 1,9 milhão 
de posts que alcançaram 306,5 milhões 
de interações (curtidas, comentários 
e compartilhamentos). No Instagram 
foram 516 mil publicações e 1,2 bilhão 
de interações. Mesmo diante dessa 
magnitude, as pessoas falaram e curtiram 
mais posts sobre o Flamengo no Facebook 
(2,5 milhões de publicações e 1 bilhão de 
interações) e no Instagram (765 mil posts 
e 3,2 milhões de interações). 

Mídia clássica - O assunto do Brasil 
angustiado  também entrou na pauta de 
veículos da mídia clássica com 1,5 milhão 
de textos em sites desde janeiro de 2019. 
No mesmo período, considerando mais 
uma vez o Flamengo, o time carioca 
apareceu em outros 2,5 milhões de 
publicações em sites de notícia.

OMS –  Entre março e dezembro de 
2020, o CFP (Conselho Federal de 
Psicologia) registrou 99.100 pedidos de 
psicólogos para realizar atendimento 
remoto por causa dos protocolos de 
distanciamento social. Antes da pandemia, 
a entidade eram 30.677 profissionais 
autorizados para o serviço remoto.  
De 2015 a 2018, os atendimentos 

ambulatoriais e internações no SUS 
relacionados à depressão cresceram 52%, 
passando de 79.654 para 121.341. Na 
faixa etária de 15 a 29 anos,  a variação foi 
de 115%, segundo um levantamento do 
Ministério da Saúde. Em 2017, o Brasil foi 
classificado pela OMS como o País com 
a maior taxa de pessoas com ansiedade no 
mundo (9,3% da população) e o quinto em 
casos de depressão (5,8%). Segundo estudo 
conduzido em outros 10 países, incluindo 
lugares com altas taxas de mortos pela 
Covid-19, como China, Índia e EUA, o 
Brasil é o que mais tem casos de ansiedade 
(63%) e depressão (59%). Em segundo 
lugar está a Irlanda com 61% das pessoas 
com ansiedade e 57% com depressão, 
seguida pelos Estados Unidos com 60% e 
55%. 
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O conteúdo e as opiniões aqui expostas refletem o 
contexto e a conjuntura no momento em que a análise 

foi produzida, podendo mudar sem aviso prévio. As 
informações, dados e fontes são de natureza pública, 
anomizadas, disponíveis na Internet ou extraídas de 

sistemas licenciados pela BITES que seguem a legislação 
relativa à proteção de dados pessoais no Brasil, Estados 
Unidos e Europa. Essa apresentação está protegida por 

direitos autorais e só pode ser compartilhada na sua 
totalidade ou parcialmente com prévia autorização da 
BITES. Essa autorização pode ser solicitada no email 

atendimento@bites.com.br

Rua Girassol - 471 - Vila Madalena  
São Paulo - SP - CEP 05433-001

55 11 3814.5928

atendimento@bites.com.br

www.bites.com.br


