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Rezumat

Școlile oferă un cadru ideal pentru activități de 
promovare a sănătății, cum ar fi  alimentaţia sănătoasă 
şi activitatea fi zică, care ar putea reduce riscul de obe-
zitate din copilărie. Alimentaţia sănătoasă şi activita-
tea fi zică pot crește performanţele şcolare ale elevilor, 
pot îmbunătăţi starea de sănătate, bunăstarea şi res-
pectul de sine al elevilor şi reduc riscul de boli cro-
nice, cum ar fi  boli de inimă, accidente vasculare ce-
rebrale, cancer și diabet. Școlile oferă un cadru ideal 
pentru ca elevii să învețe și să practice un comporta-
ment alimentar sănătos. Această analiză a studiilor de 

specialitate a identifi cat 12 studii care au adus dovezi 
sugestive că micul dejun obișnuit este asociat cu per-
formanţă academică înaltă a copiilor şi adolescenților. 
Frecvența crescută a micului dejun obișnuit a fost aso-
ciată în mod constant pozitiv cu performanțe școlare 
îmbunătățite. Luarea micului dejun este asociată cu o 
stare de sănătate mai bună, inclusiv cu o frecvenţă mai 
joasă în rândul elevilor a obezităţii, gastritelor, bolilor 
de dezvoltare fi zică şi mintală, carii dentare şi diabet 
zaharat de tip II.

Cuvinte cheie: micul dejun, stare de sănătate, 
performanţă şcolară, elevi. 
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The Influence of the Breakfast on the Health Status and 
Academic Performances of Pupils (literature review)

Abstract

Schools offer an ideal setting for health pro-
motion activities, such as healthy eating and physical 
activity that may lower the risk of childhood obesity. 
Healthy eating and physical activity can: increase 
students’ academic success; improve health and we-
ll-being, such as improved self-esteem and lower the 
risk of chronic disease, such as heart disease, stroke, 
cancer, and diabetes. Schools offer an ideal setting 
for students to learn about and practice healthy ea-
ting behaviors. This review identifi ed 12 studies that 

demonstrated suggestive evidence that habitual brea-
kfast are associated with children and adolescents’ 
academic performance. Increased frequency of ha-
bitual breakfast was consistently positively associ-
ated with improved school performance. Breakfast 
consumption is associated with a good health status, 
including a lower frequency of obesity among pupils, 
gastritis, physical development and mental disease, 
tooth decay and diabetes type II.

Key words: breakfast, health status, academic 
achievement, pupils.
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Educație pentru sănătate

Alimentaţia sănătoasă stimulează creşterea 
fi zică şi dezvoltarea cognitivă în timpul copilăriei şi 
adolescenţei. Copiii şi adolescenţii sunt nutriţional 
vulnerabili şi cerinţele lor nutritive şi de energie pe 
kilogram/corp sunt mai mari decât la adulţi. Factorii 
dietetici sunt legaţi de sănătate şi bunăstare, şi deci 
există o relaţie între nutriţia din copilărie şi adoles-
cenţă şi dezvoltarea bolilor la vârsta adultă [1].

Comportamentul alimentar evoluează în pri-
mii ani de viaţă; copiii învaţă ce, când şi cât de mult să 
mănânce prin experienţe personale directe cu alimen-
tele şi prin observarea comportamentului alimentar la 
alţii [2]. Studiile demonstrează că 20% din elevii ame-
ricani care vin în clasa întâi la şcoală sunt suprapon-
derali. Spre exemplu, cercetările arată că aportul cres-
cut de fructe, legume şi lapte la copii este mai mare 
dacă acestea sunt consumate şi de către adulţii cu care 
stau copiii [3]. Copiii, la fel, observă şi comportamen-
tul alimentar al colegilor, efectul este similar, astfel 
încât selectarea şi consumul de legume de către colegi 
duce la creşterea consumului de legume al copilului 
[4]. Astfel, modelarea socială pozitivă este o practică 
indirectă, dar efi cientă pentru promovarea comporta-
mentului alimentar sănătos la copii.

Micul dejun este asociat cu o serie de rezultate 
pozitive asupra sănătăţii, inclusiv un mai bun aport de 
nutrienţi şi o greutate corporală sănătoasă [5,6]. Lipsa 
micului dejun în timpul copilăriei a fost asociată cu 
o mărire a indicelui de masă corporală (IMC) [7], în 
timp ce lipsa acestei mese în timpul adolescenţei pre-
zice creşterea IMC la vârsta tânărului adult [8]. Asoci-
erea dintre ignorarea micului dejun şi supraponderabi-
litate / obezitate nu pare să fi e explicată prin consumul 
de energie, astfel încât luarea micului dejun pare a fi  
mai degrabă un marker pentru un comportament ali-
mentar sănătos printr-o dietă sănătoasă şi o activitate 
fi zică regulată [5,6]. Sărirea peste micul dejun poate 
avea, de asemenea, efecte negativ în ceea ce priveşte 
funcţiile cognitive (inclusiv memoria), performanţele 
academice, frecventarea şcolii, funcţia psihosocială şi 
starea de spirit la copii şi tineri [5, 9]. Lipsa micu-
lui dejun din mesele principale ale zilei tinde să fi e 
mai frecventă în rândul fetelor decât a băieţilor. Ast-
fel, sunt studii care demonstrează că 26,2% fete cu 
comportament normal şi 32,0% fete cu comportament 
problematic au consumat micul dejun doar de 0-2 ori 
în săptămâna în care a fost efectuată evaluarea [5].

Absenţa micului dejun în rândul copiilor şi 
adolescenţilor este asociată cu o serie de repercusiuni 
negative asupra sănătăţii - creşterea colesterolului din 
sânge şi niveluri mai ridicate ale insulinei -, dar şi cu 
adoptarea unor comportamente cu risc pentru sănătate 
- fumat, consumul de alcool, sedentarism, alimentaţie 
dezordonată - şi un management al practicelor de gre-
utate nesănătoase [10, 11]. 

Mai multe ipoteze au fost propuse pentru a 
explica de ce sărirea peste micul dejun este asociată 
cu o capacitate scăzută de a pierde în greutate. Sărirea 
peste micul dejun poate duce la supraalimentare mai 
târziu, de exemplu, având o masă mai voluminoasă 
seara. În schimb, micul dejun este asociat cu o frec-
venţă crescută de mese. Creşterea frecvenţei meselor 
poate promova la rândul său, o utilizare mai efi cientă 
a energiei prin creşterea termogenezei dietetice in-
duse, ceea ce duce la scăderea IMC [12].

Rezerva de glucide (glicogenul) este stocată 
în fi cat şi, deoarece copiii au fi catul mai mic, ei au 
nevoie să mănânce mai des decât adulţii pentru a avea 
o aprovizionare cu energie adecvată pentru funcţiile 
mentale şi fi zice. Când un copil ratează chiar şi o sin-
gură masă, apar defi cienţe ca: lipsa de concentrare, 
oboseală şi neatenţie, sau simptome fi zice reale cum 
ar fi  dureri de stomac şi dureri de cap. Cercetările 
arată că aceste aspecte negative sunt mai reduse la co-
piii care iau micul dejun la şcoală [13].

Copiii şi adolescenţii care sar peste micul de-
jun tind să aibă aportul de nutrienţi mai sărac decât 
cei care mănâncă micul dejun. Luarea micului dejun 
regulat a fost legată de un aport mai mare de calciu, 
fi er, vitamina C, precum şi alte vitamine şi minerale, 
şi aportul mai mic de grăsimi, colesterol şi sodiu. Co-
piii care iau masa la şcoală sunt mai deschişi spre a 
consuma fructe şi lapte la micul dejun [5] şi consumă 
alimente cu un conţinut normal sau mai mare de vita-
mine şi minerale (de exemplu vitamina C, vitamina A, 
calciu, fosfor) [14].

Comportamnetul alimentar necorespunzător 
este asociat şi cu unele problemele de sănătate printre 
cele mai costisitoare din SUA, inclusiv diabetul za-
harat, bolile cardiovasculare şi depresia [15].

Unii savanţi demonstrează că elevii din fami-
liile cu venituri reduse care mănâncă micul dejun la 
şcoală au o calitate mai bună în ansamblu a alimenta-
ţiei decât cei care mănâncă micul dejun în altă parte 
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sau sar peste micul dejun. În mod similar, elevii din 
familii cu venituri mici care mănâncă atât micul dejun 
la şcoală cât şi prânzul au în mod semnifi cativ o cali-
tate mai bună în ansamblu a alimentaţiei decât elevii 
din familii cu venituri mici, care nu mănâncă masa la 
şcoală [16]. Astfel, micul dejun şcolar, inclusiv micul 
dejun care se dă gratuit tuturor elevilor, a fost core-
lat cu mai puţine vizite la cabinetul medical şcolar, în 
special de dimineaţă [17].

Servirea micului dejun la şcoală, mai ales mi-
cul dejun oferit gratuit tuturor elevilor, are un impact 
pozitiv asupra sănătăţii mintale a copiilor, prin redu-
cerea problemelor comportamentale, a anxietăţii şi a 
depresiei [18].

Copiii care se confruntă cu foametea sunt 
mult mai susceptibili la boli, au o dezvoltare fi zică 
inferioară semenilor lor, dureri abdominale şi dureri 
de cap mai frecvente, probleme de sănătate mintală 
(de exemplu, depresie şi anxietate), şi de asemenea, o 
stare de sănătate mai precară [19].

Savanţii demonstrează că luarea micului de-
jun la şcoală şi micşorarea timpului dintre mese este 
benefi c nu numai pentru starea de sănătate, dar şi pen-
tru performanţele şcolare. Astfel, luarea micului dejun 
este asociată cu note mai mari, capacitate de memo-
rare mai bună, prezenţa mai activă la lecţii şi un aban-
don şcolar mai redus [20]. S-a constatat că problemele 
comportamentale, emoţionale şi academice sunt mai 
frecvente printre copii care nu iau micul dejun dimi-
neaţa sau suferă de foame [21].

 În plus, cercetările au stabilit încă un benefi -
ciu al micului dejun şcolar. Elevii care iau micul dejun 
au mai puţine probleme de disciplină, manifestă mai 
puţină agresiune şi violenţă, şi arată îmbunătăţiri sem-
nifi cative ale comportamentului social [13].

După o analiză a literaturii s-a concluzionat 
că sărirea peste micul dejun a avut un impact nega-
tiv asupra performanţelor academice şi s-a asociat cu 
creşterea absenteismului şcolar atât la copii cât şi la 
adolescenţi [22]. Întrucât majoritatea studiilor publi-
cate anterior s-au concentrat pe efectul consumului 
micului dejun, Kim şi colaboratorii [23] au raportat o 
asociere generală între un orar regulat de masă, care 
cuprinde mic dejun, prânz şi cină, şi realizările aca-
demice la copiii de origine coreeană.În acelaşi sens, 
respectarea meselor principale ale zilei a fost asociată 
cu o cotă scăzută a difi cultăţilor de învăţare la adoles-

cenţii de origine norvegiană [24], în timp ce neres-
pectarea regimului alimentar a fost asociat cu un scor 
academic scăzut la copiii canadieni [25].

Într-un alt studiu norvegian [26] consumul re-
gulat al micului dejun a fost asociat puternic cu cote 
crescute ale performanţelor şcolare la adolescenţii nor-
vegieni, în concordanţă cu studiile publicate anterior 
[27, 28, 29]. Mai mult, în ceea ce priveşte oferirea unei 
mai mari varietăţi a grupelor de alimente şi o cantitate 
de energie adecvată, la o revizuire de către Adolphus 
şi colaboratorii săi [27] s-a sugerat că un mic dejun 
de calitate este legat în mod pozitiv de realizările la 
învăţătură la copii şi adolescenţi. Rezultatele studiului 
norvegian subliniază şi mai mult importanţa unui re-
gim alimentar regulat pe tot parcursul zilei. Un aport 
regulat al prânzului a fost, de asemenea, asociat cu 
cote mai mari de realizări academice la ambele sexe. 
Iar un aport regulat al cinei şi un regim alimentar re-
gulat, în general, au fost asociate cu cote crescute de 
performanţe şcolare bune, în special la băieţi. Ase-
mănător rezultatelor studiului norvegian, un studiu în 
rândul copiilor coreeni a raportat o asociere pozitivă 
între consumul regulat de mese, incluzând mic dejun, 
prânz şi cină şi realizările şcolare [23]. Astfel, dintre 
elevii de clasa a V-a, 83,5% au mâncat prânzul în mod 
regulat, 63,6% au mâncat micul dejun în mod regulat, 
şi 55,2% elevi au luat cina în mod regulat (în fi ecare 
zi din cele 7 a săptămânii). Dintre elevii de clasa a VI-
II-a, 79,0% au mâncat pânzul în mod regulat, 56,6% 
au mâncat micul dejun în toate cele 7 zile ale săptămâ-
nii şi 40,2% au luat cina în mod regulat. Elevii clasei a 
XII-a au arătat o tendinţă similară, 60,1% pentru masa 
de prânz, 58,6% pentru micul dejun, şi 45,6% pentru 
cină. Băieţii au mâncat micul dejun şi cina mai regulat 
decât fetele în toate clasele, în timp ce fetele au avut un 
prânz mult mai regulat decât băieţii din clasele a V-a 
şi a VIII-a (P <0,05). Astfel, studiul coreean a raportat 
că un consum regulat al micului dejun şi al prânzului 
a fost mai important în clasele a V-a şi a VIII-a în rân-
dul fetelor şi băieţilor, iar un aport regulat al cinei a 
fost mai strâns legat de performanţele şcolare în clasa 
a XII-a în rândul fetelor [23]. 

Concluzie:
1. Regimul alimentar al copiilor este infl u-

enţat de factori multipli, legaţi de familie, şcoală şi 
comunitate. 



39

Educație pentru sănătate

2. Este necesară încorporarea cunoştinţelor 
actuale, privind multiplele faţete care infl uenţează 
regimul alimentar al copiilor, pentru prevenirea com-
portamentelor alimentare incorecte şi pentru interven-
ţii bazate pe dovezi. 
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