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Como ganhar créditos
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Você se qualifica para benefícios d0 Seguro Social ao obter créditos de Seguro
Social quando trabalha em um emprego e paga impostos de Seguro Social.
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Todos os anos, o montante de ganhos
necessários para créditos aumenta
ligeiramente à medida que os níveis médios
de ganhos aumentam. Os créditos ganhos
permanecem no seu registro do Seguro Social,
mesmo se mudar de emprego ou não tiver
rendimentos.

Você se qualifica para benefícios d0
Seguro Social ao obter créditos de
Seguro Social quando trabalha em um
emprego e paga impostos de
Seguro Social.
Baseamos os créditos do Seguro Social
sobre o montante dos seus ganhos. Usamos
seus ganhos e histórico de trabalho para
determinar sua elegibilidade para benefícios de
aposentadoria ou invalidez ou a elegibilidade
da sua família para benefícios de sobreviventes
devido ao seu falecimento.

Regras especiais para
alguns empregos
Aplicam-se regras especiais para ganhar
cobertura de Seguro Social para determinados
tipos de trabalho.
Se for trabalhador autônimo, ganha créditos
de Seguro Social da mesma forma que os
funcionários (um crédito por cada $1,320
no lucro líquido, mas não mais de quatro
créditos por ano). Aplicam-se regras especiais

Em 2018, você ganha um crédito por cada
$1,320 em ganhos — até um máximo de quatro
créditos por ano.
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se tiver ganhos anuais líquidos inferiores
a $400. Para mais informações, leia If You
Are Self-Employed (Se for um trabalhador
autônomo) (Publicação nº 05-10022-PE).

• Se tiver se tornado incapacitado antes dos
24 anos, você geralmente precisa de 1 ano
e meio de trabalho (seis créditos) nos três
anos antes de se tornar incapacitado.

Se estiver servindo o exército, você ganha
os mesmos créditos de Seguro Social que os
empregados civis. Pode também obter créditos
de ganhos adicionais sob determinadas
condições. Para mais informações,
consultar Military Service and Social Security
(Serviço militar e Seguro Social) (Publicação
nº 05-10017-PE).

• Se tiver de 24 a 30 anos, geralmente precisa
de créditos para a metade do tempo entre
21 anos de idade e quando se tornou
incapacitado.
• Se está incapacitado aos 31 anos ou mais,
geralmente precisa de pelo menos 20
créditos nos 10 anos imediatamente antes
de se tornar incapacitado. A tabela a seguir
apresenta exemplos de quantos créditos
necessita se ficar incapacitado(a) em
diferentes idades. Esta tabela não abrange
todas as situações.

Também temos regras especiais sobre como
ganhar créditos para outros tipos de trabalho.
Alguns destes são:
• Trabalho doméstico;
• Trabalho rural; ou
• Trabalho para uma igreja ou uma
organização orientada para a igreja que não
paga impostos de Seguro Social.
Entre em contato conosco se tiver uma
pergunta sobre como ganhar créditos no
seu trabalho.

Quanto tempo deve trabalhar para se
qualificar para o Seguro Social
O número de créditos que precisa para se
qualificar aos benefícios depende da sua idade
e do tipo de benefício.
Benefícios de aposentadoria
Qualquer pessoa nascida em 1929 ou
posteriormente precisa de 10 anos de trabalho
(40 créditos) para se qualificar aos benefícios
de aposentadoria. As pessoas que nasceram
antes de 1929 precisam de menos anos
de trabalho.

Desabilitado
na idade de

Créditos
necessários

Anos de
trabalho

31 a 42

20

5

44

22

5½

46

24

6

48

26

6½

50

28

7

52

30

7½

54

32

8

56

34

8½

58

36

9

60

38

9½

62 anos ou mais

40

10

Benefícios para sobreviventes
Quando uma pessoa que tenha trabalhado e
pago impostos de Seguro Social falece, certos
membros da família podem se qualificar aos
benefícios de sobreviventes. São necessários
até 10 anos de trabalho para se qualificar aos
benefícios, dependendo da idade da pessoa no
momento do falecimento. Os sobreviventes de
trabalhadores muito jovens podem se qualificar

Benefícios por incapacidade
O número de créditos necessário para receber
os benefícios por incapacidade depende da
idade em que se tornou incapacitado.
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se o trabalhador falecido tiver trabalhado
durante 1 ano e meio nos três anos anteriores
à sua morte.

ou um transplante de rim podem se qualificar
ao Medicare em qualquer idade com base
nos ganhos do cônjuge ou do pai/mãe, bem
como nos seus próprios ganhos. Se quiser
receber mais informações sobre o Medicare,
entre em contato conosco e peça o Medicare
(Publicação nº 05-10043-PE).

Os benefícios de sobreviventes do Seguro
Social podem ser pagos a:
• Uma viúva ou um viúvo — benefícios
integrais na idade da aposentadoria
completa ou benefícios reduzidos já aos
60 anos;

Nem todo tipo de trabalho é
considerado para os benefícios de
Seguro Social

• Uma viúva ou viúvo incapacitado — já aos
50 anos;
• Uma viúva ou viúvo de qualquer idade que
cuida do filho do falecido menor de 16 anos
ou incapacitado e que recebe benefícios de
Seguro Social;

Nem todos os funcionários trabalham em
empregos cobertos pelo Seguro Social. Alguns
destes são:
• A maioria dos funcionários federais
contratados antes de 1984 (desde 1º de
janeiro de 1983, todos os funcionários
federais pagaram a parte dos impostos
do seguro hospitalar do Medicare do
Seguro Social);

• Cônjuges divorciados sob certas condições;
• Filhos não casados menores de 18 anos
ou até 19 anos se frequentarem a escola
primária ou secundária em tempo integral.
Sob certas circunstâncias, os benefícios
podem ser pagos a enteados, netos ou
filhos adotivos;

• Funcionários ferroviários com mais de 10
anos de serviço;

• Filhos incapacitados antes dos 22 anos e
que permanecem incapacitados; ou

• Funcionários de alguns governos estaduais
e locais que optaram por não participar do
Seguro Social; ou

• Dependentes de 62 anos ou mais.

• Crianças menores de 21 anos que fazem
tarefas domésticas para um pai/mãe (exceto
uma criança de 18 anos ou mais que
trabalha no negócio dos pais).

Entre em contato conosco se precisar de mais
informações sobre a situação da sua família.
Medicare
Os créditos de Seguro Social que ganha
também contam para a elegibilidade para o
Medicare quando atingir 65 anos de idade.
Você pode se qualificar ao Medicare mais cedo
se obtiver benefícios de incapacidade por 24
meses ou mais. Pessoas com insuficiência
renal permanente ou que recebam benefícios
de incapacidade pdevido à esclerose
amiotrófica lateral (doença de Lou Gehrig) não
precisam esperar 24 meses para receber a
cobertura do Medicare. Seus dependentes ou
sobreviventes também podem se qualificar ao
Medicare aos 65 anos ou antes se estiverem
incapacitados. Pessoas com insuficiência renal
permanente que precisam de diálise renal

Verifique se seus registros
estão corretos
Todos os anos, seu empregador envia uma
cópia do formulário W-2 (Declaração de renda
e impostos) ao Seguro Social. O Seguro Social
compara o nome e número de Seguro Social
do formulário W-2 com as informações em
nossos arquivos. Os ganhos indicados no
formulário W-2 são registrados nos registros
de ganhos vitalícios. Usamos os registros de
ganhos vitalícios para descobrir se você pode
obter benefícios futuros e o valor do benefício.
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Seu nome e número de Seguro Social no
seu cartão de Seguro Social devem bater
com as informações nos registros da folha de
pagamento do seu empregador e W-2. Proteja
seus benefícios futuros certificando-se de que
ambos os registros estejam corretos. Informe
ao seu chefe se seu nome e número de
Seguro Social estão incorretos no registro do
empregador. Se o cartão de Seguro Social não
estiver correto, entre em contato com qualquer
escritório do Seguro Social.

• Solicitar benefícios de aposentadoria,
invalidez e Medicare;
• Obter cópias de nossas publicações;
• Obter respostas às perguntas mais
frequentes; e
• E muito mais!
Alguns desses serviços estão disponíveis
apenas em inglês. Acesse nosso
Portal Multilíngue para obter informações em
Português. Fornecemos serviços de intérprete
gratuitos para ajudá-lo com suas negociações
junto ao Seguro Social. Esses serviços estão
disponíveis por telefone ou no escritório do
Seguro Social.

Como entrar em contato com
o Seguro Social
Existem várias formas de contactar o Seguro
Social, incluindo on-line, por telefone e
pessoalmente. Estamos aqui para responder
suas perguntas e para lhe servir. Por mais de
80 anos, o Seguro Social tem ajudado seguro
hoje e amanhã, proporcionando benefícios e
proteção financeira para milhões de pessoas
em todo viagem da sua vida.

Entre em contato conosco
Caso não tenha acesso à internet, oferecemos
muitos serviços automatizados por telefone,
24 horas por dia, 7 dias por semana. Ligue
gratuitamente no 1-800-772-1213 ou pelo nosso
número TTY, 1-800-325-0778, em caso de
surdez ou deficiência auditiva.
Caso precise falar com uma pessoa,
podemos responder às suas chamadas das
7h00 às 19h00, de segunda a sexta-feira.
Pedimos paciência durante períodos de maior
movimento, pois pode ter uma a taxa maior
do que usual de sinais de ocupado e tempos
de espera mais longos para falar conosco.
Teremos muito prazer em atendê-lo.

Visite nosso site
A maneira mais conveniente para realizar
negócios com o Seguro Social a partir de
qualquer lugar, a qualquer momento, é visitar a
www.socialsecurity.gov. No site, poderá:
• Criar a conta my Social Security para rever
o Social Security Statement (Extrato do
Seguro Social), verificar os rendimentos,
imprimir uma carta de confirmação de
benefícios, alterar as informações de crédito
em conta, solicitar uma segunda via do
cartão Medicare, obter um segunda cópia do
SSA-1099/1042S e muito mais;
• Inscrever-se para receber Extra Help
(ajuda adicional) com os custos do plano de
medicamentos do Medicare;
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