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Veias 
 
As veias são vasos que aumentam gradativamente de calibre em 
direção ao coração e apresentam válvulas no seu interior para 
evitar o refluxo sanguíneo.  
 
De acordo com a sua localização, agrupam-se em veias 
superficiais e profundas, comunicando-se por meio de veias 
perfurantes ou comunicantes. 
 
Normalmente, a veia recebe o mesmo nome da artéria que se 
localiza próximo a ela. 
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auxiliam no retorno venoso a aspiração torácica no momento 
da inspiração (por causa da diminuição da pressão intratorácica), 
que promove a “aspiração” sanguínea; e a esponja plantar, que 
facilita o retorno venoso durante a deambulação, em razão do 
“massageamento” da sola venosa plantar que impulsiona o 
sangue para cima. 
 
de maneira contrária existem fatores que dificultarão: efeito da 
gravidade, pois grande parte da circulação venosa corre contra 
efeito da gravidade; pressão intra-abdominal proporcionada pelas 
vísceras, tumores e gravidez; e a viscosidade do sangue, pois, 
quanto mais viscoso o sangue, maior a dificuldade para a 
circulação venosa. 
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As principais veias do corpo humano são a veia cava superior, a 
veia cava inferior, a veia porta e veias cardíacas. 
 
Veia cava superior 
 
A veia cava superior recebe sangue venoso dos membros 
superiores, da cabeça e do pescoço (pelas veias jugulares interna 
e externa) e do tórax (pela veia ázigo). 
 
No membro superior direito, as veias basílica, intermédia do 
cotovelo e cefálica unem-se à veia braquial e formam a veia 
subclávia. 
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Esta se une à veia jugular para originar a veia braquiocefálica 
direita; o mesmo processo ocorre no lado esquerdo.  
 
A veia cava superior é formada após a união da veia 
braquiocefálica direita com a veia braquiocefálica esquerda. Antes 
de desembocar no átrio direito, a veia cava superior recebe o 
sangue da veia ázigo.  
 
Veia cava inferior  
 
recebe sangue venoso dos membros inferiores, das regiões 
pélvica e abdominal. 
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Nos membros inferiores, existe a veia safena magna, que é a 
veia mais longa do corpo, pois começa no pé e termina ao se unir 
à veia femoral na altura da coxa.  
 

Veias superficiais drenam sangue venoso para veias safena 
magna e femoral pelas veias comunicantes; na região pélvica, a 
veia femoral continua como veia ilíaca externa.  
 

A reunião da veia ilíaca interna (traz sangue da região pélvica) 
com ilíaca externa forma a veia ilíaca comum; a união das veias 
ilíacas comuns direita e esquerda origina a veia cava inferior que, 
antes de desembocar no átrio direito, recebe o sangue venoso 
das veias renais e hepáticas.  


