
A aposentadoria 
especial do médico 
Antes e depois da 
reforma da Previdência



O que é a aposentadoria especial?

• A aposentadoria especial é um direito devido ao médico que trabalhou sujeito  
a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 
25 anos.  

Quais os requisitos para requerer a aposentadoria 
especial de acordo com as regras antigas?

• 25 anos de exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos. Em regra, os 
médicos estão expostos a agentes biológicos, mas a exposição a outros agentes 
nocivos ou até mesmo a exposição da integridade física também enseja o direito 
ao benefício.

• Antes da reforma da Previdência a aposentadoria especial não exigia idade 
mínima. Assim, aqueles que completaram os 25 anos de exposição e contribuição 
até o dia 11/11/2019 podem se aposentar com qualquer idade, sem prejuízo.

Quem tem direito a aposentadoria especial 
de acordo com as regras antigas?

• Médicos empregados, autônomos, cooperados e servidores públicos que 
trabalham com atendimento a pacientes, à frente da assistência, independente 
da sua especialidade. 

O servidor público tem direito a aposentadoria especial?

• Em abril de 2014, o Supremo Tribunal Federal – STF, determinou a aplicação 
ao servidor público, no que couber, das regras do Regime Geral de Previdência 
Social - RGPS sobre aposentadoria especial (Súmula Vinculante n.º 33). 

• A partir da publicação da Súmula 33, a Administração Direta e Indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal, tem o dever de apreciar o pedido de 
aposentadoria especial dos seus servidores e aplicar, no que couber, as regras 
do INSS.

Introdução
A Emenda Constitucional nº 106/2019, publicada no dia 
11/11/2019, promoveu profunda alteração do sistema 
previdenciário, com a mudança das regras para a concessão 
de benefícios no Regime Geral de Previdência Social - RGPS e 
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

A reforma da Previdência gerou muitas dúvidas sobre a 
aposentadoria especial, direito dos médicos empregados, 
autônomos e servidores públicos que trabalham expostos a 
agentes nocivos à saúde. 

O SINMED-MG, por meio da sua assessoria jurídica, pontua a 
seguir as principais questões sobre a aposentadoria especial 
do médico antes e depois da reforma da Previdência.



O médico pode ter duas aposentadorias especiais no serviço público?

• O médico detentor de dois cargos públicos poderá garantir a aposentadoria 
especial em ambos os vínculos, se comprovada a exposição aos agentes nocivos 
à saúde em todo período de atuação em cada um deles.

O servidor público que trabalhou 25 anos 
exposto tem direito ao abono permanência?

• O servidor público que implementou os requisitos para se aposentar mas 
optou por permanecer em atividade, tem o direito ao recebimento do abono 
permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária.

Como comprovar a exposição aos agentes nocivos à saúde?

• Até 1995 a comprovação da atividade médica é o suficiente para requerer a 
aposentadoria especial. 

• Para períodos posteriores a 29/04/1995, a comprovação da exposição, 
obrigação do trabalhador, deverá ser realizada por meio do Perfil Profissiográfico 
Previdenciário – PPP e do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho 
– LTCAT, documentos que deverão ser fornecidos pelo empregador ou 
administração pública, após a rescisão/exoneração ou a qualquer tempo a 
pedido do médico. 

• O médico autônomo tem o direito de contratar um engenheiro de segurança do 
trabalho ou um médico do trabalho para elaboração dos laudos exigidos pela lei.

• A comprovação da exposição de forma adequada poderá garantir a concessão 
administrativa do benefício. Por isso, essa é a etapa mais importante do processo.

Qual o valor da aposentadoria especial do servidor público?

• É defensável o direito dos servidores públicos admitidos até 31/12/2003 de se 
aposentarem com integralidade e paridade, se cumpridos todos os requisitos 
exigidos pela lei.

• Os demais servidores se aposentarão com 100% da média de 80% dos maiores 
salários de contribuição a partir de julho de 1994.

O médico que se aposenta de forma especial pode continuar trabalhando?

• A lei proíbe o médico de continuar trabalhando exposto a agentes nocivos à 
saúde após a concessão da aposentadoria especial. Tal proibição fere o direito 
ao livre exercício da profissão garantido constitucionalmente.

• O Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou a inconstitucionalidade da referida 
previsão legal e vem reconhecendo o direito do médico continuar trabalhando 
após a concessão do benefício.



O planejamento previdenciário, essencial à garantia do melhor benefício, 
requer a análise minuciosa de cada caso, além do levantamento de diversos 
documentos necessários ao requerimento administrativo. 

O SINMED-MG conta com assessoria de advogados de escritório parceiro. 
Agende o seu horário:  31  3241.2811

Outros direitos
O que é a conversão do tempo especial em comum ou aplicação 
do fator de conversão 1,2 para mulheres e 1,4 para homens?

• Os trabalhadores da iniciativa privada que não atingiram os 25 anos de exposição 
ou que não possam comprovar a exposição durante todo o período, tem direito 
a um acréscimo sobre o seu tempo de contribuição.

• O acréscimo de 20% para as médicas e de 40% para os médicos é realizado sobre o 
tempo em que comprovadamente trabalharam expostos a agentes nocivos à saúde.

• A conversão é realizada por meio da aplicação de um fator multiplicador 1,2 
para as mulheres e 1,4 para os homens. Exemplo: Se um homem trabalhou 10 
anos exposto terá direito um acréscimo de 4 anos de contribuição. Assim, os 10 
anos se converterão em 14 anos de contribuição.

• A conversão de tempo poderá antecipar a aposentadoria e garantir um benefício 
financeiramente mais vantajoso.

• Todo tempo em que o médico trabalhou exposto até 11/11/2019 poderá ser 
acrescido de 20% ou 40%. Já o tempo de trabalho insalubre após essa data 
não poderá mais ser convertido, devido extinção desse direito promovida pela 
reforma da previdência.

Direito adquirido

• Aos trabalhadores da iniciativa privada e aos servidores públicos que 
preencheram os requisitos para se aposentarem antes das mudanças, deve ser 
garantido o direito à obtenção dos benefícios pelas regras antigas, independente 
da realização de requerimento administrativo prévio.

Após a reforma da 
previdência
Como fica a aposentadoria especial dos segurados 
do INSS e servidores públicos federais?

• A Emenda Constitucional n.º 103/19 passa a exigir do trabalhador 60 anos de 
idade para a concessão do benefício. 

• O tempo de exposição continua sendo o mesmo, 25 anos. 

• Os servidores públicos federais, que foram imediatamente afetados pela reforma 
da previdência, deverão comprovar além da idade, 25 anos de contribuição e 
exposição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em 
que for concedida a aposentadoria.

• O valor do benefício corresponderá a 60% da média de todos os salários com o 
acréscimo 2% por ano de contribuição que ultrapassar 20 anos. Exemplo: Se o 
trabalhador se aposenta com 25 anos, terá direito a 70% do resultado da média 
aritmética simples de todos os seus salários.

Com funciona a regra de transição para a aposentadoria especial?

• O trabalhador da iniciativa privada ou o servidor público federal que tenham se 
filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público 
em cargo efetivo até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional  
n.º 103/2019 poderão aposentar-se quando:

 - o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição forem 
de 86 (oitenta e seis) pontos, considerando a exigência de, no mínimo, 25 
(vinte e cinco) anos de efetiva exposição. Exemplo: Um médico que contar 
com 30 anos de exposição, deverá ter 56 anos de idade para aproveitar essa 
regra de transição. 

• Além da pontuação acima, o servidor público federal deverá contar com 20 
(vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo 
efetivo em que for concedida a aposentadoria.



Av. do Contorno  |  4.999  |  Serra/Belo Horizonte
sinmedmg.org.br         @Sinmedmg         /sinmedMG         @sinmedmg


