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Em 2016, distribuímos uma média de $2 bilhões
de dólares todos os meses para beneficiar
cerca de 4,3 milhões de crianças porque um
ou ambos os seus pais são incapacitados,
aposentados ou falecidos. Esse dinheiro
ajuda a fornecer as necessidades da vida dos
membros da família e possibilita às crianças
concluírem o ensino médio. Quando um dos
pais fica incapacitado ou falece, os benefícios
da Seguridade Social ajudam a estabilizar o
futuro financeiro da família.
NOTA: Crianças portadoras de incapacidade
cujos pais possuam pouca renda ou recursos
limitados podem se qualificar aos benefícios
do programa Supplemental Security Income.
Leia a publicação, Benefícios para crianças
incapacitadas (Publicação No. PE-05-10026).
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Quem pode obter benefícios para
crianças?
O seu filho(a) solteiro(a) pode obter benefícios
se ele(a):
• For menor de 18 anos;
• Ter 18 a 19 anos e ser estudante de tempo
integral (ensino secundário); ou
• Ter 18 anos ou mais com uma deficiência
que tenha iniciado antes dos 22 anos
de idade;
Em determinadas circunstâncias, os benefícios
podem também ser pagos a enteados, netos,
netos enteados ou crianças adotadas.
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Para obter os benefícios, uma criança deve ter:

continuarão a serem pagos até que seu filho(a)
se forme, ou até dois meses após atingir 19
anos de idade, o que ocorrer primeiro.

• Um pai ou mãe que esteja incapacitado
ou aposentado e que tenha direito aos
benefícios da Seguridade Social; ou

Caso seu filho(a) seja incapacitado(a)

• Um pai ou mãe que tenha falecido após
ter trabalhado tempo suficiente pagando
impostos de Seguridade Social.

Os benefícios continuarão a serem pagos após
uma criança incapacitada atingir 18 anos de
idade. Os benefícios por incapacidade infantil
também continuarão a ser pagos após atingir
18 anos de idade se a incapacidade teve início
antes dos 22 anos de idade.

O que precisará ter ao se inscrever
aos benefícios para crianças
Ao se inscrever aos benefícios para seu filho(a),
deverá fornecer a certidão de nascimento
da criança e o número da Seguridade Social
do pai e do filho. Dependendo do tipo de
benefício envolvido, outros documentos
podem ser necessários. Por exemplo, se
estiver se inscrevendo para benefícios de
sobreviventes para a criança, precisará fornecer
comprovante de óbito do pai ou mãe. Se estiver
se inscrevendo para para benefícios de uma
criança incapacitada, será necessário fornecer
evidência médica para provar a incapacidade
da criança. O representante da Seguridade
Social que o atente irá informar os outros
documentos necessários.

Caso cuide de uma criança
Se estiver recebendo benefícios porque você
tem uma criança ao seu cuidado, a data em
que seus benefícios serão cancelados pode ser
diferente da data do da criança.
Se a criança não for incapacitada, seus
benefícios serão cancelados quando ele ou ela
fizer 16 anos de idade.
Se a criança for incapacitada, seus benefícios
podem continuar se tiver controle parental
e responsabilidade por uma criança com
incapacidade mental.Seus benefícios também
podem continuar a serem pagos se realizar
serviços pessoais para uma criança que está
fisicamente incapacitada. Antes de a criança
atingir a idade de 16 anos, enviaremos uma
notificação descrevendo as condições sob
as quais seus benefícios podem continuar
a serem pagos.

Os benefícios podem continuar
até aos 18 anos
Os benefícios são cancelados quando seu
filho(a) atinge a idade de 18 a menos que seja
estudante ou incapacitado.
Caso seu filho(a) seja estudante

Quanto uma família pode receber?

Três meses antes do aniversário de 18 anos
de seu filho(a), enviaremos uma notificação
informando que os benefícios serão cancelados
quando a criança completar 18 anos. Os
benefícios não serão cancelados se seu filho(a)
for estudante em tempo integral em uma escola
de ensino médio (ou básico).Se seu filho(a)
tiver menos de 19 anos e ainda frequentar uma
escola de ensino médio ou básico, precisamos
ser notificados. Eles devem preencher uma
declaração de presenças certificada por um
funcionário da escola. Os benefícios geralmente

Dentro de uma família, uma criança
pode receber até metade do benefício de
aposentadoria completa ou incapacidade
do pai ou da mãe. Se uma criança receber
benefícios de sobrevivente, ela pode obter até
75% do benefício básico da Seguridade Social
do pai ou mãe falecido(a).Existe um limite,
contudo, quanto ao valor que pode ser pago
a uma família. O pagamento máximo familiar
é determinado como parte da computação de
todos os benefícios da Seguridade Social. Pode
ser de 150 a 180% do valor do benefício total
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do pai ou da mãe. Se o montante total a ser
pago a todos os membros da família exceder
esse limite, reduziremos o benefício de cada
pessoa proporcionalmente (exceto o do pai ou
da mãe) até que o total seja igual ao montante
máximo permitido.

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

Entre em contato conosco

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.

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;
• Solicitar benefícios de aposentadoria,
invalidez e Medicare;
• Obter cópias de nossas publicações;
• Obter respostas às perguntas mais
frequentes; e
• E muito mais!
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