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Liliana Junqueira de P. Donatelli é bióloga (USP) e Mestre em Saúde
Pública na Faculdade de Medicina de Botucatu. Aperfeiçoou-se em
Biossegurança na Fundação Oswaldo Cruz e especializou-se com o
MBA em Gestão em Saúde e Controle de infecção. Obteve a
Cer?ﬁcação em Prevenção e Controle de Infecção em Odontologia
da OSAP e Dale FoundaIon em 2021- CDIPC. Atuou como professora
subsItuta na Faculdade de Medicina de Botucatu FMB-UNESP nas
Disciplinas de Saúde ColeIva e Saúde do Trabalhador em 2014.
Membro da OSAP (OrganizaIon for Safety, Asepsis and PrevenIon)
sendo responsável pela página brasileira na área internacional do site
www.osap.org Recebeu da organização Prêmio Internacional BeFe
and Paul Schwartz durante a conferência anual da OSAP em 2019 .
Liliana coordena os projetos: Biossegurança em Odontologia Cristófoli desde 2001 e Beauty & Body Art desde
2008.
Ministrou mais de 800 cursos e palestras nacionais e internacionais nessa área aCngindo cerca de 60.000
proﬁssionais, entre denCstas, auxiliares e técnicos em saúde bucal, acadêmicos, ﬁscais da vigilância sanitária,
tatuadores, body piercers, pod logos e manicures, além dos colaboradores da Cristófoli.
Ela é também uma blogueira de sucesso. Desde 2011 o BLOG BIOSSEGURANÇA já teve mais de 5 milhões de
acessos. O espaço interaCvo criado para divulgar no[cias e informações do mundo da Saúde, Beleza, Controle
de Infeção, palestras dos projetos Biossegurança em Odontologia, Beauty & Body Art, congressos, datas e
eventos. O Blog recebeu em 2013 o prêmio TOPBLOG 1 Brasil Saúde no júri popular e TOPBLOG 2 júr,
acadêmico em 2012 TOPBLOG 2 juri popular em 2011, consagrando o seu sucesso.
Liliana é palestrante muito requisitada em congressos de odontologia e beleza nacionais e internacionais.
Ministrou curso de Controle de Infeção no XL Congreso Ecuatoriano de Odontologia. Foi speaker nos EUA
nas conferências anuais da OSAP em 2013, 2014, 2015, 2016 e em 2017 foi coordenadora do
Painel Global. Durante três anos fez parte do comitê cien[ﬁco do evento. Em 2017 foi palestrante no "The
Greater New York MeeBng”. Coordena o Grupo GerAção Biossegurança que congrega experts do setor.
Contribui frequentemente com arCgos em revistas e reconhecida como sendo uma das líderes em controle
de infeçãoo em odontologia e beleza no Brasil.
Como coordenadora do Projeto Biossegurança Cristófoli tem diversas publicações dirigidas aos consumidores e
também para proﬁssionais, como o Manual de Biossegurança em Odontologia. Desde 2008 com o Projeto
Biossegurança na área de Beauty & Body Art ministrou numerosas palestras para os proﬁssionais da Beleza.
Elaborou o guia Passo a Passo para Manicures - como limpar e esterilizar produtos para manicures. Revisou a
área de Biossegurança da aposCla do InsCtuto Embelleze.
Organizou e apresentou os vídeos: Dicas PraCcas de Biossegurança em Odontologia, e Beleza e Saúde em Suas
Mãos, Top Dicas de Biossegurança, entre outros.
Conectada com as inovaçõees tecnológicas lançou em 2014 o Projeto “Uma Janela para Biossegurança”- um
espaço desenvolvido especialmente para Webinars, Vídeo-conferências e Consultorias online.
Em 2016 lançou o Game – Biossegurômetro na OSAP em San Diego e nacionalmente durante o CIOSP.
Coordenou a revisão cienJﬁca da tradução da 6a Edição do livro: Controle de Infecção e Gerenciamento de
Produtos Perigosos para a Equipe de Saúde Bucal. Chris Miller. Elsevier, 2019. ParCcipou do capítulo
Processamento de arCgos, superpcies e equipamentos odontológicos do Livro: Impacto da Covid-19 da clíncia
Odontológica. Ed.Napoleão 2021.
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