
Projeto europeu ASDEU 
Autism Spectrum Disorders in Europe

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge integra o grupo de 
instituições que vão estudar o autismo na Europa e a forma de melho-
rar o apoio a estes doentes. Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos 
com autismo e analisar de forma abrangente a atual situação do autis-
mo na Europa é o objetivo do projeto europeu ASDEU (Autism Spectrum 
Disorders in Europe), que foi selecionado para financiamento pela Dire-
ção-Geral da Saúde e dos Consumidores (DG SANCO) da Comissão Eu-
ropeia. 

O autismo é um distúrbio neurológico que afeta o normal desenvolvimen-
to da criança. Os sintomas ocorrem nos primeiros três anos de vida e in-
cluem três grandes domínios de perturbação: social, comportamental e 
comunicacional, dificultando a sua integração na sociedade e o seu rela-
cionamento com os outros.

Este projeto pretende efetuar um estudo de prevalência do autismo em 
12 países da União Europeia (Dinamarca, Finlândia, Itália, Espanha, Por-
tugal, Polónia, Roménia, Bulgária, França, Áustria, Islândia e Irlanda), 
bem como a análise dos custos económicos e sociais envolvidos. Além 
disso, os participantes nesta iniciativa vão caracterizar o estado atual 
de deteção precoce deste distúrbio, incluindo propostas para o desen-
volvimento de programas de deteção, e formação de profissionais para 
estas áreas.

Um outro aspeto particularmente importante do projeto ASDEU está re-
lacionado com a validação de biomarcadores e análise da situação no 
diagnóstico desta perturbação. Isto porque não existe, no estado da arte 
clínico atual, nenhum marcador biológico específico para identificar o au-
tismo, sendo o mesmo diagnosticado através dos comportamentos clini-
camente observáveis. Por fim, esta iniciativa europeia pretende também 
analisar os cuidados e apoio necessários a adultos e idosos com autis-
mo, bem como a comorbilidade associada a esta questão de saúde.

O orçamento global do ASDEU é de 2,1 milhões de euros, assumindo o 
Instituto de Investigação de Doenças Raras do Instituto de Saúde Car-
los III, de Espanha, a coordenação do projeto. O Instituto Ricardo Jor-
ge, através do seu Departamento de Promoção da Saúde e Prevenção 
de Doenças Não Transmissíveis, é uma das entidades envolvidas neste 
projeto, integrado num grupo de 19 instituições de 14 países europeus. 
O estudo em Portugal será efetuado em parceria com o Hospital Pedi-
átrico do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. O ASDEU come-
çou oficialmente no dia 15 de fevereiro de 2015 e terá a duração de 36 
meses. O projeto irá ainda relacionar-se com uma outra iniciativa euro-
peia em curso nesta área, denominada de European Autism Interven-
tions – a multicentre study for developing new medications (EU-AIMS).
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Departamento Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Não Transmissíveis, INSA.

Saiba mais sobre EU-Autistic Spectrum Disorders (ASD): 
http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/diseases/autistic/index_en.htm

Saiba mais sobre EU-AIMS: http://www.eu-aims.eu/ 
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