O TAMANHO DO PÊNIS
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Esse assunto é causa de muita preocupação no mundo masculino.
Já na infância, os pais contribuem para essas conversas em
grupos de quaisquer idades. Como existem pessoas altas, baixas,
magras e gordas, o pênis tem variações em seu tamanho. Assim,
partes do corpo maiores ou menores, de homem para outro, não
têm funções proporcionais ao seu tamanho.
O tamanho dos pés não faz alguém bom andarilho. As dimensões
do nariz, também, não têm a ver, com a capacidade olfativa.
Orelhas grandes não nos proporcionam melhor audição. Grande
boca não nos tornaria um orador.
Mesmo entre os animais, seus sentidos não são proporcionais ao
tamanho de suas orelhas ou focinhos.
Entre outros povos, em outras épocas, já se praticava um culto ao
falo. Como o genital masculino é aparente, enquanto o feminino
tem aparência discreta, isso deve ter influído em se associar a
figura do macho que caça, luta, guerreia, é forte e exerce seu
poder, com seu atributo masculino.
Na Internet não faltam anúncios de como aumentar o de cada
um em vários centímetros. Grande enganação.
Uma das tarefas mais árduas no trabalho de um urologista, é
convencer os pacientes de que são normais. Com esse objetivo
sugiro uma leitura do texto Antropometria, neste site.
Como já referi sucessivas vezes, a preocupação com as dimensões
genitais é mais de vestiário de clube do quede leito conjugal. É
como o cachorro que delimita seu território com sua urina, quem
tiver a maior genitália é o mais macho. Sem qualquer viez de
homofobia, sugiro que imaginem haver muitos gays bem dotados.
Não há técnica milagrosa para aumento peniano. A Sociedade
Brasileira de Urologia, e o Conselho Federal de Medicina
consideram que quaisquer cirurgias desse tipo são experimentais
e devem se limitar a Hospitais Universitários.
Acima falei do Síndrome Metabólico, que entre outras coisa tem
uma barriga grande. Pois fique claro que para cada 2 cm de
espessura da pele e subcutâneo da parte baixa do abdome,
esconde 1 cm de seu pênis.

Os meninos obesos têm grande problema, ao se despirem nos
vestiários, pois a maior parte de seu pênis está escondida atrás
dos hambúrgueres batatas fritas e cocas colas, que expandiram
suas barrigas, ao nível do hipogástrio. Evito operá-los de fimose
para não diminuir o tamanho aparente de seus genitais.
Lipoaspiração pode ser uma solução. O problema se agrava,
quando na puberdade tem aumento do tecido mamário, normal,
mas outros garotos irão dizer que têm “teta”. Gera um problema
psicológico.
Já disse que a vagina é mais sensível, a estímulo, em seu terço
externo. Portanto não necessita que o pênis seja grande para
satisfação sexual.
Eis um informe muito util: o pênis que é menor, no estado flácido,
proporcionalmente, aumenta mais, quando ereto.
Outra coisa boa: se um pênis está, em parte, escondido na
gordura da barriga ele parece menor, mas de fato não é; em
outras palavras, só o tamanho aparente é menor.

