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1) Diretrizes sobre o Transgênero 
 

A. Desde o Consenso de Estocolmo de 2003 sobre redesignação sexual nos 
esportes, houve um crescente reconhecimento da importância da 
autonomia da identidade de gênero na sociedade, conforme refletido nas 
leis de muitas jurisdições em todo o mundo. 

 

B. Há também, no entanto, jurisdições onde a autonomia da identidade de 
gênero não é reconhecida na lei. 

 

C. É necessário assegurar, na medida do possível, que os atletas trans não 
sejam excluídos da oportunidade de participar de uma competição 
esportiva. 

 

D. O objetivo esportivo primordial é, e continua a ser, a garantia de uma 
competição justa. As restrições de participação são apropriadas na medida 
em que são necessárias e proporcionais à execução desse objetivo. 

 

E. Exigir mudanças anatômicas cirúrgicas como pré-condição para a 
participação não é necessário para preservar a competição justa e pode ser 
inconsistente com o desenvolvimento de legislação e noções de direitos 
humanos. 

 

F. Nada nessas diretrizes pretende enfraquecer de forma alguma o requisito 
para cumprir o Código Mundial Antidoping e os Padrões Internacionais da 
WADA. 

 

G. Estas diretrizes são um documento vivo e estarão sujeitas a revisão à luz 
de qualquer evolução científica ou médica. 

 

Neste espírito, a Reunião de Consenso do COI concordou com as seguintes 
diretrizes a serem levadas em consideração pelas organizações esportivas ao 
determinar a elegibilidade para participar de competição masculina e feminina: 

 

1. Aqueles que se redesignam do sexo feminino para o sexo masculino são 
elegíveis para competir na categoria masculina sem restrições. 

 

2. Aqueles que se redesignam do sexo masculino para o sexo feminino são 
elegíveis para competir na categoria feminina nas seguintes condições: 

 

2.1. O atleta declarou que sua identidade de gênero é feminina. A 

declaração não pode ser alterada, para fins esportivos, por um período 

mínimo de quatro anos. 
 

2.2. O atleta deve demonstrar que seu nível total de testosterona no soro foi 

inferior a 10 nmol/L por pelo menos 12 meses antes da primeira 

competição (com o requisito para qualquer período mais longo se 

basear em uma avaliação confidencial caso a caso, considerando ou 

não se 12 meses é um período de tempo suficiente para minimizar 

qualquer vantagem na competição feminina). 
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2.3. O nível total de testosterona do atleta no soro deve permanecer abaixo 

de 10 nmol/L ao longo do período de elegibilidade desejada para 

competir na categoria feminina. 
 

2.4. O cumprimento dessas condições pode ser monitorado por meio de 

testes. Em caso de não cumprimento, a elegibilidade do atleta para 

competição feminina será suspensa por 12 meses. 

 
 

2) Hiperandrogenismo em atletas femininas 
 

Em resposta ao laudo arbitral temporário datado de 24 de julho de 2015 em 

Chand v AFI e IAAF CAS 2014/A/3759, a reunião de consenso do COI 

recomendou que: 
 

• Devem existir regras para a proteção das mulheres no esporte e a promoção 

dos princípios da competição justa. 

• A IAAF, com o apoio de outras Federações Internacionais, Comitês 

Olímpicos Nacionais e outras organizações desportivas, é encorajada a 

reverter a CAS com argumentos e evidências para apoiar a reintegração de 

suas regras sobre o hiperandrogenismo. 

• Para evitar a discriminação, se não for elegível para a competição feminina, 

o atleta deve ser elegível para participar de competições masculinas. 
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