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Assim como na área médica, a operadora de Odonto-
logia Life Empresarial Saúde possui diferentes
planos de cobertura nesta especialidade obje  vando 
proporcionar aos seus associados o acesso a
procedimentos preven  vos, cura  vos e de recupera-
ção à saúde bucal.

Este Manual está devidamente registrado no 2º Ofi cial 
de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Capital, sob o nº 3.389.092, em 12 de No-
vembro de 2008 e faz parte integrante, inseparável e 
complementar do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS ODONTOLÓGICOS fi rmado entre Operadora e 
Credenciado.

Eventuais atualizações e alterações, posteriores ao re-
gistro deste Manual serão objeto de Adi  vo Comple-
mentar que será registrado, no próprio Cartório, vin-
culado ao registro principal do Manual.

apresentação
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Cartão de identifi cação

O usuário da Life Empresarial Saúde deve ter em mãos 
o Cartão de Iden  fi cação, conforme modelo apresen-
tado a seguir, acompanhado de um documento de 
iden  fi cação ofi cial com foto.

Caso o usuário alegue não ter recebido o cartão, o den-
 sta deverá sempre entrar em contato com a Central 

de Autorizações da Life Empresarial Saúde para verifi -
car a situação do associado. A seguir os  pos de planos comercializados pela Life 

Empresarial Saúde.

VERDE
É o plano designado como básico e que cor-
responde ao rol mínimo que as Operadoras de 
Odontologia devem oferecer aos associados, 
conforme as regras da ANS – Agência Nacional 
de Saúde.

AZUL
É o plano verde acrescido de alguns procedimen-
tos que merecem destaque na especialidade de 
radiologia.

BRONZE
É a somatória dos procedimentos do plano verde 
e azul, acrescido dos procedimentos de manu-
tenção em ortodon  a

PRATA
Consiste na cobertura dos procedimentos dos 
planos verde e azul, acrescido de procedimentos 
de prótese.

OURO
É a somatória das coberturas dos planos Verde; 
Azul; Bronze e Prata.

VIP
Este plano contempla todos os procedimentos 
com cobertura nos planos acima, acrescidos de 
procedimentos na especialidade de implanto-
don  a e clareamento à Laser (sujeito a audito-
ria).

Planos e diferenciaIs           

Cada plano ainda pode ter designações diferencia-
das Por exemplo: Verde 1, Azul 2, Bronze 1 etc. Po-
rém a cobertura permanece a mesma, independente 
da descrição adicionada ao plano              
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rede credenciada

Efetuado o credenciamento, o prestador é cadastrado 
na LIFE EMPRESARIAL SAÚDE, através de um código de 
iden  fi cação.

Os prestadores são incluídos em uma lista de creden-
ciados que contém seus dados profi ssionais (nome, 
endereços, telefones e especialidades) e que é dis-
tribuída aos usuários, através de um Manual, sendo 
desde já, autorizada a divulgação de suas informações. 
Para que este Manual tenha informações corretas, é 
necessária que qualquer alteração neste cadastro seja 
imediatamente informada à Central de Atendimento 
e/ou Departamento de Credenciamento Odontológi-
co, para as devidas correções.

Estas alterações podem ser efetuadas por fax (11 4082-
8765), e-mail (credenciamentoodontologico@lifeem-
presarial.com.br) ou via correio no mesmo endereço 
de postagem das guias para recebimento.

Os benefi ciários escolhem o prestador de sua prefe-
rência, dentro da rede credenciada, para a realiza-
ção das consultas e dos tratamentos necessários. O 
credenciado somente poderá atender dentro da(s) 
especialidade(s) e procedimentos(s) para a(s) qual (is) 
foi cadastrado.

Os prestadores não poderão cobrar diretamente dos 
usuários quaisquer valores adicionais pela execução 
dos procedimentos, exceto por aqueles em que não 
houver cobertura pelo plano do benefi ciário. Os pro-
cedimentos não cobertos também constam na  lista-
gem oferecida pela operadora e nesse manual. Lem-
bramos que a exigência de “cheque-caução” ou de 
qualquer outra forma de garantia fi nanceira do usuá-
rio é proibida pela legislação da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar(ANS).

As dúvidas ou anormalidades referentes ao funciona-
mento do sistema deverão ser esclarecidas junto a LIFE 
EMPRESARIAL SAÚDE, através de canal de comunica-
ção para o credenciado.

atendimento
CARACTERÍSTICAS COMUNS A TODOS OS PLANOS:
• O associado deverá estar com o Cartão de Iden  fi ca-
ção juntamente com a Cédula de Iden  dade quando 
for atendido. Nos casos de Pessoa Física, o boleto de 
pagamento do mês de referência deve ser apresenta-
do para início e con  nuidade do tratamento;

• O único formulário de aceitação para aprovação e/
ou pagamento será o TISS (Troca de Informação em 
Saúde Suplementar) adotado pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar; 

• Procedimentos não cobertos pelos planos poderão 
ser negociados com o associado pela mesma tabela u  -
lizando como teto máximo a USO de R$0,60(Sessenta 
centavos de Real);

• Nenhum procedimento elencado como “coberto” 
poderá ser cobrado do associado, sob pena de des-
credenciamento imediato da operadora; 

• São excluídos de todos os planos os serviços com 
metais preciosos; problemas bucais decorridos de aci-
dentes do trabalho e serviços que não es  verem no rol 
de procedimentos.

• Cada procedimento segue sua caracterís  ca, restri-
ção e regra. Favor observar atentamente essas diferen-
ciações na Tabela de Procedimentos Cobertos.

Serviço de Apoio ao Profi ssional
Liberação de Senha de Atendimento:
(011) 4062-6952 – Regiões metropolitanas
 0800-606-6952 – Demais localidades
 E-mail: odontologia@lifeempresarial.com.br
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O quadro abaixo mostra a ro  na operacional com rela-
ção à Clínica, Formulário de Apresentação, Aprovação, 
Pagamento e Observações cabíveis para cada caso
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DATAS PARA APROVAÇÃO E 
POSTAGEM DA DOCUMENTA-
ÇÃO PARA RECEBIMENTO

Aprovações

As aprovações devem ser efetuadas durante o horário 
de atendimento da Central de Atendimento sempre 
no início do tratamento do associado. Para estes ca-
sos excluem-se as emergências nos Pronto-socorros.

Especialidades que podem ser autorizadas 
pelo Call Center ou WEB:
• Consultas
• Emergências/Urgências
• Den  s  ca
• Endodon  a
• Periodon  a
• Prótese (totais, removíveis e consertos)
• Cirurgia
• Odontologia Preven  va
• Ortodon  a (Após a Liberação da Declaração Inicial 
de ortodon  a)
• Anatomia Patológica
• Radiologia

Especialidades que devem ser enviadas via 
correio para autorização:
• Prótese (fi xa e  sobre implantes)
• Implantodon  a
• Esté  ca: clareamento a laser (enviar panorâmica)
• Ortodon  a (Declaração de ortodon  a, enviar pano-
râmica)

Recebimentos:
Os tratamentos devem estar fi nalizados para que o 
profi ssional possa enviá-lo para recebimento de seus 
honorários. A data de envio da documentação fi ca 
assim determinada:

Observação:O não envio da Nota Fiscal ou recibo 
(Pessoa Jurídica) e RPA (Pessoa Física), a LIFE 
não emitirá pagamento referente aos processos en-
viados, fi cando estes pendentes até regularização

Exemplo:
Postagem dia 30/04      -     Recebimento dia 15/06 

Documentos

Pessoa Física
A publicação mensal do repasse é efetuada através do 
site no dia 22 de todos os meses. 

O Prestador deverá emi  r a RPA e enviar para que 
chegue à Life Empresarial até o dia 4 de todos os 
meses. Se já recolher, por outra fonte, o teto do INSS, 
favor enviar comprovante, JUNTAMENTE COM A RPA, 
pois só de posse do documento a Operadora está 
desobrigada de efetuar a retenção. Esse documento 
deverá ser enviado todos os meses, para o devido 
desconto. O modelo de RPA estará disponível no site 
para impressão e posterior envio.

Pessoa Jurídica
A publicação mensal do repasse é efetuada através do 
site no dia 22 de todos os meses O prestador deverá 
emi  r a Nota Fiscal ou recibo e enviar para que che-
gue à Life Empresarial até o dia 4 de todos os meses.

recursos de glosa
Recursos de Glosa de Autorização
Poderão ser efetuados via e-mail através do endereço 
eletrônico recursodeautorizacao@lifeempresarial.
com.br

Prazo para recurso de pagamento
Publicado o repasse dia 22, o prestador tem até o 
dia 30 para entrar com o recurso. Após este prazo, o 
processo é arquivado. Serão aceitos somente recursos 
via e-mail.

Recurso de Glosa de Pagamento
 Os recursos de glosa de pagamento deverão obriga-
toriamente ser efetuados via e-mail para o endereço 
eletrônico recursodepagamento@lifeempresarial.
com.br
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Diagnós  co

A Consulta Inicial para fi ns de diagnós  co e prognós-
 co deve ter aprovação através do Central de Atendi-

mento da Life. 
No caso de Clínicas mul  especialidades, será conside-
rada apenas a primeira consulta inicial para planeja-

mento do plano de tratamento, não sendo repassado 
consultas isoladas à especialistas.
Prazo para repe  ção do evento: 6 meses, se o associa-
do recorrer ao mesmo prestador ou clínica.
Idade mínima para o evento: liberado.

Emergência

8
tabelaS de remuneração
e suas regras



Os códigos de emergência estão desmembrados para 
melhor acompanhamento do associado e conseqüen-
te prognós  co do futuro plano de tratamento a que 
este vier a se submeter.

Regras Básicas

• Não serão repassadas (quitadas) emergências para 
profi ssionais em que os pacientes já sejam seus regu-
lares pacientes e que estejam em tratamento;

• Não há necessidade de pedido de autorização para 
este procedimento. Para recebimento desses honorá-
rios, o profi ssional deverá preencher somente a GTO e 
encaminhar para a Life Empresarial Saúde;

• No caso dos Pronto-Socorros, o código 81000057 de-
verá ser acrescido do evento realizado, para compor o 
valor fi nal a ser repassado para o prestador;

• Só serão repassadas radiografi as, se anexadas a GTO 
do associado e no máximo 2 por atendimento.Estas 
radiografi as já estão inseridas no valor do evento para 
os Prontos socorros, não sendo repassadas de forma 
individual.
Prazo para repe  ção do evento: 15 dias
Idade mínima para o evento: Liberada

Este evento é contemplado  para crianças e adultos e 
seguem algumas regras para ser aplicado. Como even-
to isolado, ou seja, em que só ele seja executado, não 
há problemas com relação à sua realização desde que 
obedecidos os critérios de recorrência.

Recorrência 6 meses para repe  ção a par  r da data de 
autorização do evento.
Idade mínima 03 anos 

Este evento será anulado em sua autorização, se acom-
panhado de: 
• Aplicação Tópica de Flúor;
• Aplicação de Cariostá  co;
• Raspagem Supra-gengival;
• Raspagem Subgengival
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Odontopediatria

Regras:

   
Cód.84000074: Aplicação de selante de fóssulas e 
fi ssuras:
• Molares decíduos: crianças com até 4 anos comple-
tos
• Pré-molares e molares permanentes: Até 15 anos 
de idade completos
• Recorrência: 6 meses para repe  ção.

Cód. 84000090: Aplicação tópica de fl úor( 4 Hemiar-
cos):
• Aplicados para benefi ciários dos 3 aos 15 anos de 
idade;
• Recorrência: 6 meses
Obs.: Se lançado com o Cód. 84000198 (profi laxia), 
este será desconsiderado.

Cód.2012: Adequação do Meio Bucal com Ionômero 
de Vidro ou IRM (por arcada):
• Para crianças com até 6 anos de idade;
• Recorrência: Única vez.

10
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** Necessidade de radiografi a fi nal para repasse. 

**



Cód.84000031: Aplicação com 
Cariostá  co(Hemiarco):
• Para crianças com até 6 anos de idade;
• Não liberado com profi laxia –Cód. 840000198
• Recorrência: Única vez.

Cód.81000014: Condicionamento em odontologia:
• Para crianças com 2 até 7 anos de idade;
• Recorrência: No máximo duas liberações de uma só 
vez por benefi ciário.

•Cód. 83000127 (Pulpotomia em dente decíduo), 
85100013(Cap.Pulpar), e 83000151(Tratamento en-
dodon  co em dente decíduo):
• Realizado em dentes decíduos;
• Não podem ser realizados juntamente. Um evento 
anula o outro.
• Recorrência: Única vez.

Cód.85100137: Restauração de ionômero de Vidro 
• Este código é u  lizado apenas para dentes decídu-
os;
• Recorrência: 24 meses.

Cód.83000097: Mantenedor de espaço fi xo:
• Realizado por arcada;
• Recorrência: Única vez.
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Den  s  ca

Nesta especialidade, o profi ssional não poderá reali-
zar mais de 2 preparos por dente.

• Só serão repassados ao profi ssional, no máximo, dois 
preparos por dente;

• Em todos os códigos, já estão incluídos os preparos, 
forramentos e os devidos polimentos restauradores;

• Recorrência para o evento: 24 meses;
Isenção de envio de rx inicial e Final.

OBS.: Ficará a critério da auditoria, no ato da 
autorização do evento, efetuar o pedido para 
as tomadas radiográfi cas iniciais e fi nais, se 
achar conveniente para critério de amostra-
gem.
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Endodon  a

Para os eventos de endodon  a, códigos 85200166, 
85200140, 85200158, 85200115, 85200093, 
85200107, 85200077, 85200131 e 85200123 há ne-
cessidade de radiografi as iniciais e fi nais para recebi-
mento; portanto, serão consideradas apenas 2 toma-
das radiográfi cas por endodon  a realizada.

Não serão consideradas radiografi as intermediárias 
para fi ns de repasse;

O código 85200034 só será repassado de forma isola-
da;

Para recebimento do Cód. 85200018, há obrigatorie-
dade de envio de radiografi a do elemento.
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* Necessidade de radiografi as inicial e fi nal para repas-
se. 



Periodon  a

Cód. 86000209: Contenção Fixa- por arcada
• Evento restrito a pacientes acima dos 18 anos;
• No máximo, seis dentes para contenção;
• Recorrência: 36 meses.

Cód.85300047: Raspagem supra-gengival:
• Evento restrito a pacientes acima dos 15 anos;
• Este evento não pode ser realizado juntamente com 
os códigos 85300012, 8530039, 82000417 e 84000198. 
• Um evento exclui o outro.
• Recorrência para este evento: 6 meses

Cód.85300039: Raspagem Sub-gengival/alisamento 
radicular:
• Só liberado para especialistas.
• Recorrência: 12 meses

14

Obs. As recorrências entre as raspagens 
supra são de 6 meses; entre as raspa-
gens sub são de 12 meses e entre as ras-
pagens supra e sub: 6 meses.

***

*** Necessidade de radiografi a inicial para repasse. 

***



Prótese
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* Necessidade de radiografi as inicial e fi nal para repas-
se. 



• Para os procedimentos de prótese, há necessidade 
de envio da GTO juntamente com os RX´s iniciais para 
aprovação, via correio.

• Para os códigos 85400033, 85400050, 854000386, 
854000394, 85400408, 85400416, 85400424, 
85400483, 85400491 e 85400505, a aprovação poderá 
ocorrer via central de atendimento.

• Ressaltamos que a qualquer momento a Life pode-
rá requerer perícia dos procedimentos realizados ou 
a realizar.

• Para os benefi ciários em que em seu plano não hou-
ver cobertura para esta especialidade, o profi ssional 
poderá negociar diretamente com o mesmo u  lizan-
do como teto máximo a mesma tabela lembrando o 
teto máximo de USO em R$ 0,60(Sessenta Centavos 
de Real) e podendo parcelar o tratamento em comum 
acordo com o benefi ciário.

• O evento de prótese, para os benefi ciários que têm 
direito a essa cobertura, não será repassado ao profi s-
sional se: 

• Não houver sido dada autorização para execução;
• Radiografi as sem condições de interpretação;
• Falta de adaptação da peça proté  ca;
• Tratamento em desacordo com a técnica odonto-
lógica.

     • Entre outros
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* Necessidade de radiografi as inicial e fi nal para repas-
se. 



Radiologia
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• Os códigos 81000375, 81000383 e 81000421 podem 
ser executados nos consultórios odontológicos e são 
cobertos em todos os planos;

• Os demais procedimentos, quando solicitados, de-
vem ter encaminhamento do profi ssional responsável 
ao Centro Radiográfi co para que este tenha o conheci-
mento do exame a ser realizado;

• Vale ressaltar que, para a documentação Ortodôn  -
ca, estão incluídos apenas 1 exame para traçado, aná-
lise, modelo, panorâmica, tele, pasta e 5 fotos.

• Caso o Profi ssional peça mais procedimentos além 
dos exigidos na Documentação Ortodôn  ca,estes po-
derão ser autorizados pelo código desmembrado con-
forme consta em tabela. 

Anatomia patológica

• Em todos os planos, há cobertura para este evento;

• Recorrência: Não há.
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Cirurgia
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* Necessidade de radiografi as inicial e fi nal para repas-
se. 



Ortodon  a

• Só realizado por especialistas;

• Para a especialidade de Ortodon  a, a instalação 
do aparelho está incluída no custo da manutenção 
mensal repassado pela Operadora, para o plano que 
garante cobertura, ou pelo benefi ciário, se possuir o 
 po de plano que não cobre este procedimento.

•Essas manutenções devem ser repassadas em núme-
ro de 1(uma) ao mês, sendo que NÃO há acúmulo de 
manutenções para recebimento. Portanto, o profi ssio-
nal deve fi car atento ao envio da guia de pagamento 
para que não ultrapasse o mês de cobrança.

• Os aparelhos acessórios, como por exemplo, bar-
ra lingual/pala  na, expansor, mini-implantes entre 
outros, estão cobertos no valor da manutenção, não 
podendo ser cobrado do paciente.

LIBERAÇÃO DAS MANUTENÇÕES
 Para a Operadora liberar as manutenções 
mensais, o profi ssional deve enviar a “Decla-
ração Inicial para Tratamento Ortodôntico” 
preenchida em sua totalidade. A operado-
ra poderá a qualquer momento solicitar a 
documentação pertinente do paciente em 
atendimento para análise conjunta do caso. 
Esta declaração está disponível no site para 
download.

20

A manutenção é mensal e a GTO de paga-
mento deverá ser enviada dentro do mês de 
solicitação como no exemplo abaixo:
Aprovação 10/01/2011 - Postagem até 
31/01/2011

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* Necessidade de radiografi as inicial e fi nal para repas-
se. 



21 Obs.: O preenchimento incompleto e a não assinatura do benefi ciário e do 
den  sta na declaração resultará na devolução do documento para correção.

• Não serão repassados exames clínicos iniciais para 
elaboração de plano de tratamento na área de orto-
don  a. 



Implantodon  a

• Só liberado para especialistas;

• Recorrência: 60 meses;

• Na prótese sobre implante já estão considerados os 
intermediários e afi ns.

• Para liberação: enviar GTO e exames radiográfi cos 
iniciais.

• Para repasse: enviar GTO e exames radiográfi cos 
iniciais e fi nais.

OBS: NÃO VERÁ LIBERAÇÃO PARA OS PROCEDIMEN-
TOS DE IMPLANTE ENQUANTO O PACIENTE ESTIVER 
EM TRATAMENTO ORTODÔNTICO.Esté  ca
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*

*

*

*

*

*

*

*

• Para liberação: enviar radiografi a panorâmica;

• Recorrência: 60 meses;

OBS: NÃO VERÁ LIBERAÇÃO PARA OS PROCEDIMEN-
TOS DE ESTÉTICA ENQUANTO O PACIENTE ESTIVER 
EM TRATAMENTO ORTODÔNTICO.

* Necessidade de radiografi as inicial e fi nal para repas-
se. 



1. Ausência de cobertura do procedimento, conforme plano do usuário em conformidade à
Tabela de Procedimentos LIFE EMPRESARIAL SAÚDE disposta ao nesse Manual;
2. Não solicitação de senha prévia junto a Central de Autorizações ou Internet;
3. Não observação dos critérios estabelecidos para aceite da solicitação dos eventos;
4. Preenchimento incorreto de todos os formulários de informações ou de cobranças, com falta de 
carimbo e assinatura do profi ssional dentista, além da assinatura do usuário ou responsável.
5. Qualquer procedimento em que não estiver em conformidade com os critérios estabelecidos pela 
especialidade odontológica, no que se refere a sua confecção.

Para os procedimentos em que o plano do associado não der cobertura, o profi ssional deverá utili-
zar a mesma tabela de procedimentos cobertos, porém, podendo usar como fator de multiplicação 
a USO (Unidade de Serviço Odontológico) até R$0,60.Para os procedimentos que não constarem 
na tabela, o profi ssional poderá utilizar a tabela de sua clínica, obedecendo aos valores de mercado 
para cobrança do procedimento.

A LIFE não se responsabiliza por estes tratamentos e pagamentos realizados pelas 
partes em comum.

EXEMPLOS DE ALGUMAS SITUAÇÕES EM QUE O 
PRESTADOR NÃO RECEBERÁ PELO SEU TRATAMENTO:

SERVIÇOS NÃO COBERTOS
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manual de conectividade

Através desta ferramenta, você poderá:
• Aprovar tratamentos;

• Conferir tratamentos propostos e realizados;

• Verifi car todos os extratos de repasses pertencentes 
à sua conta;

• Emi  r RPA em caso, de Pessoa Física;

• Emi  r Informe de Rendimento para Declaração de 
IR;

• Atualizar seu cadastro.

Acesse: www.lifeempresarialsaude.com.br

Na barra  selecione “Prestadores” e depois área restrita. Clique em “Odontologia” 
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Uma nova janela será aberta com a tela de entrada na Área Restrita: Digite seu 
login e senha. Caso o prestador ainda não possua essas informações, pode fazer o 

cadastro clicando no link “cadastrar novo login”.

Uma nova janela será aberta com a tela de entrada na Área Restrita: Digite seu 
login e senha. Caso o prestador ainda não possua essas informações, pode fazer o 

cadastro clicando no link “cadastrar novo login”.
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No campo login (iden  fi cação do usuário) insira o número de credenciamento, depois 
insira uma senha e confi rme-a digitando novamente. Clique em “Cadastrar senha”

O sistema confi rmará se o cadastro da senha foi realizado com sucesso. 
Logo abaixo serão abertos os campos login e senha para entrada no sistema
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Após a inserção do login e senha a Área Restrita é aberta. Na tela inicial estão 
os comunicados feitos via sistema e o menu de opções.

Escolha a opção Tratamento e depois clique em novo tratamento
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Preencha os campos deixando sempre o código do tratamento em “Automá  co”

Caso apareça a mensagem Tratamento não pode ser realizado, favor contatar 
o Call Center da Life Empresarail Saúde por meio dos números 11 4062-6952 ou  

0800-606-6952
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Se não houver restrições o sistema emi  ra uma mensagem e habilitará a 
opção “Criar Tratamento” 

Os campos acima estarão todos preenchidos. Para efeito ilustra  vo, só estamos
mostrando a tela inicial de tratamento. Após verifi cação dos dados do associado, 
comece a inserção dos procedimentos, inserindo código, região e face, se o proce-
dimento exigir. O cursor da tela move-se sempre com o “Tab” de seu computador.
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Clicando na “LUPA” que se encontra ao lado de cada evento, abre-se automa  camente
uma tela com os códigos e descrições dos eventos separados por especialidade.
Do lado esquerdo existe a “Lixeira” em que o prestador pode excluir um evento,

caso tenha digitado incorretamente. Esta opção só tem efe  vidade antes de gerar a
senha de autorização.

Digitado todos os eventos do plano de tratamento do associado, o prestador clica
em “GRAVAR TRATAMENTO”.
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Na tela acima, aparece o nº da senha gerada com os procedimentos autorizados e
não autorizados. Para visualização do por que das “não autorizações”, o prestador 

pode clicar sobre o código do evento não autorizado que nova tela aparecerá com o 
mo  vo da glosa. O prestador poderá imprimir a Guia no formato TISS diretamente da 
web, facilitando desta forma seu atendimento e reduzindo o tempo operacional em 

seu consultório.

32         



E-mails
Credenciamento
credenciamentoodontologico@lifeempresarial.com.br

Dúvidas, sugestões e reclamações
odontologia@lifeempresarial.com.br

Auditoria Odontológica - Recurso de Autorização de 
procedimento
recursodeautorizacao@lifeempresarial.com.br

Glosas - Recurso de Pagamento
recursodepagamento@lifeempresarial.com.br

Telefones
Liberação de senha
(11) 4062 -6952 – Regiões metropolitanas
0800 – 6066952 Demais localidades - Opção 2
FAX: (11) 4082 - 8765

Endereço
Avenida Indianópolis,  1597 -Indianópolis
São Paulo/SP  CEP. 040763-003

Suporte ao prestador
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