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A elevada frequência e severidade dos danos no osso da 
quilha (KBD) representam um dos maiores problemas 
de bem-estar na indústria de produção de ovos. A Acção 
procura providenciar uma plataforma para a 
colaboração na procura das causas dos danos no osso 
da quilha e na procura de soluções para reduzir a sua 
severidade e frequência. Através da coordenação de 
uma variedade de meios incluindo reuniões científicas, 
training schools e intercâmbio científico, a nossa rede 
reúne uma diversidade de disciplinas para facilitar 
discussões novas e trans-disciplinares, que levarão a 
mais  ráp idas descobertas e  conclusões.  Os 
part ic ipantes  provem de  uma var iedade  de 
stakeholders incluindo académicos, decisores políticos, 
organizações não governamentais e indústria. A 
diversidade dos parceiros assegurará que os 
desenvolvimentos serão dirigidos para resultados 
tang íve is  que  melhorarão  o  bem-estar  e  a 
produtividade.

O objetivo da COST Action KeelBoneDamage é 
providenciar à indústria da galinha poedeira na Europa 
as inovações necessárias em alojamento, maneio, 
genética e nutrição de forma a resolver o problema dos 
danos do osso da quilha e de forma a ir ao encontro com 
as elevadas exigências da Comunidade Europeia a nível 
de bem-estar e produtividade. 

OBJETIVOS GRUPOS DE TRABALHOINTRODUÇÃO

GT1 
Melhorar a avaliação de KBD

Ÿ Coordenar esforços no desenvolvimento de técnicas 
capazes de identificar KBD com exatidão e 
sensibilidade.

Ÿ Partilhar esforços conjuntos no desenvolvimento do 
diagnóstico in situ, pelo produtor, assim como no 
desenvolvimento de métodos tecnologicamente 
avançados, procurando igualmente a harmonização 
destas metodologias.

GT2 
Efeitos de KBD no bem-estar e na produtividade
Ÿ Determinar e quantificar os efeitos de KBD em 

medidas particulares de bem-estar (por exemplo, 
sensação  de  dor,  mob i l idade  a lterada)  e 
produtividade (por exemplo, produção de ovos e 
qualidade) desde a fase inicial da fratura até ao final 
do processo de cura.

Gt3 
Identificar fontes de KBD e intervenções

Ÿ Determinar causas de KBD em sistemas variados
Ÿ Desenvolver estratégias de intervenção que podem 

ser adotadas pela indústria (alojamento/maneio, 
genética, nutrição)
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