
FORMAÇÃO

§ Cirurgiã-Dentista - Universidade Paulista |
2014

§ Especialista em Dentística - Universidade
Paulista | 2016

CURSOS

§ Imersão em Lentes de Contato e
Laminados Cerâmicos | 2016.

§ Odontopediatria na primeira infância:
Clínica para bebês - Fundecto – USP | 2017

§ Odontologia Estética | 2019
§ Harmonização facial (Toxina Botulínica e

Preenchedores na odontologia) | 2019.

D ra .  BRUNA L IMA

@drabrunalima | @duasodontologia

bruna@duasodontologia.com.br

dentista

SOBRE

A doutora Bruna Lima tem origem
pernambucana, é muito conectada à sua terra
natal e à natureza. Acredita no tratamento
individual e humanizado e na responsabilidade
socioambiental como profissional. O sorriso
sempre no rosto é característica marcante.

Filha mais velha de 3 irmãos, resolveu deixar de
lado um pouco a “primogenitude” e a profissão
por uma experiência de 8 meses na Austrália
para viver mais em contato com a natureza.
Após sua volta, com a ideia de fazer diferente
dentro da odontologia, criou o conceito da
clínica Duas e atua como agente de mudança
na vida das pessoas através da odontologia.

HABILIDADES

Clínico Geral:

É a responsável por esse atendimento que visa avaliar as necessidades de cada paciente. Esse primeiro
contato (ou não) engloba avaliação, exames e radiografias (se necessário), orientação de higiene bucal,
procedimentos de rotina e prevenção como limpeza (profilaxia), diagnóstico e encaminhamento caso
precise de algum tratamento especializado.

Odontologia Estética:

É especialista em Dentística, especialidade odontológica responsável por prevenir e restaurar, bem como
devolver saúde e estética ao sorriso. Procedimentos como Clareamento Dental, Restaurações Estéticas
em Resina Composta ou Porcelanas/Cerâmicas (Lentes de Contato, Facetas Laminadas…) estão dentro
da área de atuação dessa especialidade).

Atendimento Infantil:

Sempre se atualizando através de cursos em odontopediatria, é a profissional capacitada para atender os
pequenos de uma forma humanizada utilizando técnica baseadas em evidências científicas a partir do
nascimento do primeiro dentinho.
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