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Abib Maldaun Neto nasceu em São Paulo capital, na Maternidade Pro Matre em 

22/03/1964. Filho de Paulo Maldaun e Ivete Farah Maldaun, neto de Abib Mirched Maldaun e 
Mary Sarkis Maldaun pelo lado paterno, e de Farah Farah e Emilia Schahin Farah pelo lado 
materno. 

Seu avô paterno, de quem herdou o nome, foi iminente figura da imigração Síria no 
Brasil. Destacou-se no ramo do comércio e foi um dos pioneiros da construção civil no estado 
de São Paulo, tendo sido um dos idealizadores e responsável pela fundação e construção do 
tradicional club Homs, na destacada Av. Paulista na cidade de São Paulo, onde foi 
homenageado várias vezes pela coletividade e dando seu nome a uma das principais praças 
do bairro Jardim Europa em São Paulo. 

E Abib Neto recebeu marcante influencia em sua educação e formação de moral e 
caráter, com a convivência com o velho Abib a quem sempre procurou honrar, pois a 
responsabilidade de assegurar a honra do nome. 

Abib Maldaun Neto foi educado no colégio Dante Alighieri, onde fez o ensino 
fundamental e segundo grau. Aos 16 anos de idade, portanto em 1981 fez o curso de piloto 
privado de aviação no Aeroclube de São Paulo, onde destacou- se como o mais jovem piloto 
brevetado do estado de São Paulo. 

Ingressou na faculdade de medicina da cidade de Taubaté em 1984, na época a 
faculdade era única autarquia municipal de ensino superior. 

Graduou-se em 1989 fazendo residência em cirurgia cardíaca no Hospital do coração 
em São Paulo, de onde ainda faz parte integrante de seu importante quadro clinico. 

Em 1990 prestou concurso publico para desempenhar a atividade de médico legista. 
Destacou-se durante o curso de formação para médico legista na academia de policia. Foi 
designado para o posto medico legal da zona sul, que estava se formando naquele momento. 
Destacou-se logo nas pericias, tendo sido responsável pelo estudo de Cronotanatognose, 
durante dez anos. 

Tendo recebido inúmeras homenagens e títulos honoríficos outorgados pela policia 
militar, policia civil e policia técnico - cientifica. 

Em 1992 teve contato com a recém introduzida Medicina Ortomolecular, logo foi 
apresentado ao mundo do amanhã, o prevenir. Acredita mais ainda que seja possível não 
oferecer anos de vida a ninguém, mas sim vida aos seus anos, visando sempre a orientação da 
qualidade de vida, valor nutricional de cada alimento, a nível celular, procurando sempre 
conscientizar a população através de inúmeras publicações cientifica, programas de televisão, 
radio e internet. 

Foi um dos fundadores da Associação Médica Brasileira de pratica Ortomolecular, 
tendo sempre se destacado na organização de congressos e palestras. 

Foi então que em 2008 teve sua vida presenteada por Deus, pois seus filhos gêmeos, 
Paulo e Lara nasceram com a importante missão de ensina- lo os verdadeiros significados das 
palavras amor, dedicação, carinho e, sobretudo paciência. 

A vida foi muito generosa com o Abib, pois além de ter tido o privilégio de fazer o que 
ama, foi agraciado por ter muitos amigos que reconheceram seu trabalho de forma muito 
generosa e carinhosa. 



Recebeu títulos que muito o honraram tais como: 

• Accademico D’ Onore Com Medaglia D’ Oro (Accademia DeI Fiorino) 

• Man Of the year 1998 

(American biographical Institute) 

• Presidential Seal of Honor 

(The American biographical lnstitute) 

• Superintendência da Policia Técnica- Cientifica 

(medalha mérito da Policia Técnico-cientifica- Governador Mano Covas) 

• Méritos relevantes (sociedade veteranos de 1932 M.M.D.C - medalha 
Constitucionalista) 

• Câmara Brasileira de Cultura - medalha de reconhecimento social e cultural. 

The New York Academy of Sciences (membro efetivo desde 1994). 

Fundador da Clinica de Nutrologia Dr. Abib Maldaun Neto, onde desde 1992 vem 
desempenhando sua função de médico Nutrólogo. Tendo ainda a especialidade em Medicina 
do Trabalho, Medicina Legal, Nutrologia e Administração Hospitalar. 

Em 2014 conheceu Tatiana Bastistus com quem hoje está seguro de ter uma vida 
tranqüila e segura pelo resto dos tempos, uma mulher determinada, lutadora, companheira de 
todas as horas, uma verdadeira coluna que o sustenta. 

Tem participado de várias ações sociais em creches, asilos e Hospitais em São Paulo e 
cidades circunvizinhas. 

Tem como visão de vida que "medicina não é para quem quer status, ser conhecido ser 
rico, ou como for! Medicina é para quem quer diariamente amar e zelar pela vida! Medicina é 
vocação! 
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