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Com o cartão Multicard, da Multiclin, além de 
ter 50% de desconto em todos* os nossos 
serviços, você também pode economizar até 
50% em serviços prestados pelos nossos 
parceiros. Confira aqui as facilidades ofereci-
das por eles e lembre-se

Multiclin Card é pra
cuidar de você!

Multiclin

exceto exames do DETRAN



4

Laboratório Sabin
Até 50% de desconto

Com mais de 30 anos de atuação, o Laboratório Sabin é re-
conhecido por ser um dos maiores players do país em Medi-
cina Diagnóstica, possuindo unidades em estados como São 
Paulo e Pará. O Laboratório Sabin oferece serviços como 
exames de sangue, urina e secreções que permitem o diag-
nóstico das mais diversas patologias.

50%

Tel.: 71 3261-1314
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CEFOP
30% de desconto

O Centro de Fisioterapia Oral e Postural – CEFOP é formado 
por uma equipe especializada em oferecer o melhor e mais 
equipado atendimento fisioterápico em adultos e crianças. 
Dispõe de serviços como fisioterapia convencional, RPG, 
massoterapia, fisioterapia pediátrica em disfunção tempo-
romandibular, tratamento de dor orofacial e outros.

Tel.: 71 3355-0228 

30%
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Laboratório Ceap
20% de desconto

Referência em anatomias patológicas, o Centro Especializa-
do em Anatomia Patológica (Ceap) é um laboratório pauta-
do pela melhoria contínua do atendimento, tecnologia de 
ponta e qualificação profissional para cuidar da sua saúde e 
bem-estar.

20%

www.laboratorioceap.com.br
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Depyl Action 
Até 20% de desconto

A Depyl Action é uma empresa que há 20 anos cuida dos cor-
pos de homens e mulheres em todo o Brasil, com serviços de 
depilação seguindo técnicas suaves e delicadas. A empresa 
oferece soluções de depilação adequadas a cada tipo de pes-
soa. A porcentagem de desconto é liberada para as unidades 
de Salvador e Lauro de Freitas.

20%

www.depylaction.com.br
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Clínica Estethiclin
20% de desconto

A clínica Estethiclin promove a saúde e beleza dos seus clien-
tes através de procedimentos seguros e as técnicas mais 
modernas do mercado. Na Estethiclin, você encontra de cui-
dados estéticos faciais e corporais a cuidados nas fases pré e 
pós-operatória. 

20%

Tel.: 71 3248-0595
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Óticas R. Mendonça
20% de desconto

Especialistas em artigos de ótica, As Óticas R. Mendonça pro-
movem a escolha de óculos personalizados e adequados ao 
seu rosto, através de um serviço comprometido com a quali-
dade do atendimento e satisfação do consumidor. 

20%

Tel.: 71 3487-7999
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Singular Pharma
15% de desconto 

A Singular Pharma é uma empresa de saúde e bem-estar que 
desenvolve terapias customizadas, manipulação de fórmulas 
e um mix de produtos de beleza e bem-estar. Tudo isso com 
tratamento singular e voltado para as suas necessidades. 

15%

Whatsapp: 71 9 9985-5015   |   singularpharma.com.br
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Alpha Fitness
15% de desconto 

A Rede Alpha Fitness surgiu como resposta a uma demanda 
reprimida de Salvador: a necessidade de academias que ofe-
recessem, por um preço justo, oportunidade para melhorar a 
qualidade de vida, com excelentes serviços e equipamentos.

15%

71 3342-4035
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Premium Pet Shop
10% de desconto

A Premium Pet Shop, além de uma loja com as mais requisita-
das marcas do mercado, conta com serviço de banho e tosa 
pro seu pet ficar impecável. E mais, uma clínica veterinária 
climatizada, com equipamentos modernos e um corpo de 
veterinários experientes e apaixonados pelo o que fazem.

Tel.: 71 3345-2473

10%
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Primagem
Desconto sob consulta

A Primagem é uma clinica especializada em Prevenção Diag-
nóstica por Imagem. Com profissionais experientes e espe-
cializados ela conta com equipamentos modernos, além da 
dedicação de prestar um serviço personalizado.

Tel.: 71 3354-4020
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Clínica Você Sorri
Desconto sob consulta

A Você Sorri Odontologia é uma clínica odontológica espe-
cializada em tratamentos para toda a família. A clínica dispõe 
de serviços como implante dentário, ortodontia e periodon-
tia. Todos realizados por uma equipe experiente e reconhe-
cida em Salvador. 

Tel.: 71 3039-7300



Meu cartão venceu. Como devo proceder?
Muito simples, só comparecer em uma de nossas unidades e 
solicitar a renovação.

Recebo alguma vantagem por renovar meu cartão? 
Sim, um desconto de 10% no valor de renovação. 

Já tenho meu cartão. Como faço para incluir dependentes?
A qualquer momento, basta ligar e solicitar a inclusão dos 
dependentes, ao se dirigir na unidade da Paulo VI receberá o 
carteira mediante a cobrança da taxa. 

Posso incluir até quantos dependentes? Eles precisam ser 
da minha família? 
Não existe limite para inclusão de dependentes, porém estes só 
podem ser cônjuges/companheiro (a) e filhos (as). 

Perdi meu Multicard. Ainda vou ter descontos nas 
consultas e exames? 
Sim, só será cobrada uma taxa de R$ 25,00, referente à 2º via para 
reimpressão de uma nova carteira, tanto para titular, quanto para 
dependente.

Perguntas frequentes



Taxa anual para adesão

Titular: R$50,00

Dependente: R$30,00 (cada) 

Ligue agora para

71 3270-9200
ou visite o nosso site

multiclinmed.com.br

Dúvidas?
Whatsapp:
71 9 8144-9456



Fundada há 24 anos, a Multiclin Clínicas Médicas Especializadas 

Ltda. busca trazer serviços médicos ambulatoriais de excelência, 

com conforto e comodidade para os seus clientes, tornando o 

seu atendimento um dos mais qualificados de Salvador. Com 

treze especialidades reunidas em um só lugar, a Multiclin dispõe 

de instalações modernas e um quadro de médicos e profissionais 

técnicos experientes, proporcionando um serviço de qualidade e 

com diagnósticos precisos.

A MULTICLIN

• Angiologia
• Cardiologia
• Cirurgia Geral
• Cirurgia Plástica
• Cirurgia Médica
• Dermatologia
• Endocrinologia
• Fonoaudiologia
• Gastroenterologia

• Ginecologia
• Homeopatia
• Nutrição
• Oftalmologia
• Otorrinolaringologia
• Pneumologia
• Psicologia
• Ultrassonografia
• Urologia
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71 3270-9200  |  www.multiclinmed.com.br

Matriz
Av. Paulo VI, n° 1633, 
Pituba, Salvador-BA
Seg. a Sex: 7h às 21h
Sábado: 7h às 13h

Filial
Av. Prof. Magalhães Neto, 
Edf. Lena Empresarial 1752, 
Pituba, Salvador-BA
Seg. a Sex.: 7h às 18h
Sábado: 7h às 12h
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