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Ao longo de 50 anos, a área da saúde pública da FOA - UNESP desenvolveu projetos 
acompanhando a evolução histórica do país. Este trabalho objetivou realizar um levantamento 
histórico das atividades, projetos e programas desenvolvidos, visando resgatar e relatar sua 
experiência em serviço nesses 50 anos. Realizou-se uma pesquisa descritiva, de análise documental: 
relatórios, fotos, slides, banco de dados, documentos oficiais, artigos publicados, entrevistas 
com docentes, ex-alunos, servidores e visitas aos locais onde foram e estão sendo desenvolvidos 
programas. Como resultados, ressaltam-se os principais projetos: programas de filtro caseiro, 
construção de poços e fossas, fluoretação das águas e pesquisas epidemiológicas em Araçatuba 
e região, Projeto Rondon, campus avançado de Humaitá e Jacupiranga, Serviço Extramuro 
Odontológico, Programas de Educação em Saúde Bucal, Programas de Extensão: atenção 
odontológica à gestante, ao idoso, a pré-escolares, a pacientes hospitalizados, ginástica laboral 
em Odontologia, descarte de lixo odontológico, biossegurança na saúde pública, projeto sobre 
infortúnios que acometem cirurgiões-dentistas, Universidade Solidária: capacitação de agentes 
comunitários e de equipes do PSF, heterocontrole de flúor e criação do programa de Pós-Graduação 
em Odontologia preventiva e social. Concluiu-se que ao longo dos 50 anos, a área de saúde pública 
desenvolveu vários projetos, provocando grande impacto, com resultados positivos, no município 
e região, promovendo a integração da universidade - serviços locais de saúde e comunidade.


