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A auto-imagem masculina exalta as dimensões do pênis. Agora neste texto,
volto a focalizar o assunto, tornando mais compreensível o artigo científico
sobre antropometria genital masculina, também acessível, na íntegra, neste
site.
Com freqüência, pacientes, especialmente jovens, se apresentam com
queixas acerca de suas dimensões genitais, independentemente da cultura
ou educação, o tamanho do pênis é tido com um indicador de virilidade e
poder. Quando a imprensa leiga e a Internet anunciam métodos”infalíveis e
garantidos”, para aumentar o pênis.
A preocupação com as dimensões do falo é mais de vestiário e clube do
quede leito conjugal. Muitos pacientes têm dificuldade em se aceitarem
como normais; talvez nem saibam que a área mais sensível, na vagina, é o
terço externo. Assim um pênis menor, ainda pode gratificar adequadamente
suas parceiras. O que interessa mais é o comportamento do parceiro, do que
o tamanho de seu genital.
Cerca de 70% dos homens ao serem informados, que são normais, ficam
mais confortáveis. Os objetivos deste texto é informar que estudamos 1050
homens adultos em nossa região, e a mensuração de seus genitais.
Para fazermos as medidas, usamos a técnica usada na literatura urológica.
Assim, com uma régua graduada em cm, anotamos o comprimento peniano
em repouso (do púbis, à extremidade da glande), e sob estiramento (do
púbis à pontada glande, o que equivale ao tamanho em ereção). Do mesmo
modo, em cada paciente, o diâmetro do pênis sem compressão (diâmetro
flácido), e com compressão (diâmetro em ereção).
OS RESULTADOS MOSTRAM QUE:
COMPRIMENTO “EM REPOUSO”
DE 4 A 13 CM (MÉDIA 8,06)
COMPRIMENTO “EM EREÇÃO”
DE 7 A 20 CM (MÉDIA 14.2)
ESPESSURA
“EM REPOUSO”
DE 2 A 5 CM (MÉDIA 3,0)
ESPESSURA
“EM EREÇÃO”
DE 2 A 7CM (MÉDIA 4.1)
Houve uma pequena diferença nas dimensões do pênis em homens negros.
Espero que estes dados tranqüilizem nossos pacientes. Alguns
procedimentos urológicos podem diminuir o tamanho genital. A
prostatectomia radical, a cirurgia de Nesbit, para corrigir curvaturas

penianas. Mesmo a tentativa de aumentar o pênis cirúrgicamente, pode
resultar em sua diminuição.
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