
VITOR BELFORT STATEMENT: 	

In anticipation for my hearing before the Nevada State Athletic Commission (NSAC), I want to 
address questions concerning a drug test I took back on February 7, 2014, that was requested by 
the NSAC. 	
!
	
  At the time that test was taken, I was considering filing for a therapeutic use exemption 
(TUE) for testosterone replacement therapy (TRT) from the NSAC.  While I had not made 
formal application for a TUE, the NSAC nonetheless requested I take the test and I willingly 
complied.  I further confirmed to the NSAC, in writing, the widely known fact that I was then 
presently on TRT and had been for many years leading up to that test and that I had further taken 
the TRT dosage recommended by my doctors the day prior.	
!
	
 The results of the February 7, 2014, test indicated that my testosterone level was above 
the therapeutic range. While levels slightly outside the normal therapeutic range are not 
uncommon for some undergoing a TRT regimen, and my doctors immediately modified my 
therapy to return me to within the therapeutic range (as you can see the 22nd February test results 
was normal), I do want to acknowledge that the February 7, 2014 test indicated my level was 
above the range.	
!
	
 Since that February 7, 2014 test, I have taken several subsequent tests, in late February, 
March, April and May, and the results of each test indicate my levels were either normal or 
below normal. To avoid any ambiguity, I am releasing, along with this statement, the results of 
all the test noted above and will provide the same to NSCA for their consideration as part of my 
licensing application. I further welcome any additional testing that the NSAC deems appropriate 
and necessary with respect to being granted the privilege of a license to fight here in the State of 
Nevada.	
!
	
 Shortly thereafter, on February 27, 2014, the NSAC banned all TRT and I stopped my 
TRT treatment that very same day.  Now that I am applying for a license in Nevada, I don’t want 
any clouds hanging over my ability to compete and I understand it is my responsibility to prove 
to the NSAC that I have the requisite fitness to be licensed in Nevada.	
!
	
 I truly appreciate and thank the Commission for considering my application, and I look 
forward to providing any information and answering any questions that the NSAC might have on 
June 17.  And if the NSAC sees fit to grant my application, I look forward to fighting on July 5, 
2014 in Las Vegas and again proving that I am one of the best fighters in the world.	




DECLARAÇAO VITOR BELFORT  !!
Em preparação para minha audiência com a comissão atlética  de Nevada(NSAC), 
gostaria de esclarecer todas as duvidas relacionadas ao exame surpresa que fiz no dia 7 de 
Fevereiro de 2014 a pedido da comissão atlética de Nevada. !
No período desse exame estava considerando aplicar para isenção de uso terapêutico 

(TUE) referente ao TRT para a comissão atlética de Nevada. 
Mesmo que ainda não havia feito a aplicação formal para a comissão fui  solicitado a 
fazer o exame e o fiz sem hesitar.  
Apos completar todos os exames comuniquei por escrito a comissão de Nevada  que  
ainda permanecia sob  tratamento (TRT)  e que havia tomado a dosagem recomendada 
pelo meu medico no dia anterior. !
O resultado do exame de 07 de fevereiro indica que meu nível de testosterona estava 
acima do limite. Embora  níveis que estejam um pouco acima do normal não são 
incomuns para aqueles que estão em tratamento(TRT), meu medico imediatamente 
modificou a dosagem para os níveis normais, como você pode ver no resultado com 
níveis normais no exame de 22 de fevereiro. !
Tenho sido examinado constantemente desde o fim de Fevereiro, Março , Abril e Maio e 
todos os resultados mostram que meus níveis estão normal ou abaixo do normal. Para 
evitar qualquer ambigüidade, estou divulgando junto com essa declaração os resultados 
de todos os exames citados acima e irei fazer o mesmo para a comissão de Nevada para 
que eles considerem como parte da minha aplicação para a licença. 
Estou aberto a novos exames que possam ser requisitados pela comissão de Nevada para 
obter a licença no estado.  !
Logo apos no dia 27 de Fevereiro de 2014 quando o TRT foi banido pela comissão 
atlética de Nevada eu parei meu tratamento no mesmo dia. 
E agora que estou aplicando para a licença  em Nevada, não quero que fique duvidas 
relacionadas a minha capacidade de competir e entendo que e minha responsabilidade é 
provar para comissão que tenho todos os requisitos para obter a licença em Nevada. !
Gostaria de agradecer a comissão de Nevada por considerar minha aplicação e dizer que 
estou ansioso para responder qualquer pergunta que a comissão possa vir a ter na 
audiência do dia 17 de Junho, e provar que sou um dos melhores lutadores do mundo no 
dia 5 de Julho em Las Vegas caso a comissão me conceda a licença. 
  






























