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Câmara dos Deputados dos EUA
Washington, D.C. 20515

Prezados membros da Subcomissão:

A audiência de amanhã sobre os riscos à saúde pública relacionados a produtos de 
consumo suscita importantes e significativas questões de políticas públicas que merecem ser 
examinadas de maneira ampla, rigorosa e imparcial. A Johnson & Johnson tem dedicado 
recursos significativos para proporcionar ao público informações abertas e transparentes sobre o 
JOHNSON'S® Baby Talco, talco cosmético e a segurança do talco, inclusive com um site 
dedicado ao assunto, Fatos sobre o talco (Facts About Talc), no qual a empresa disponibilizou 
mais de 1.500 documentos de estudos, cartas e outros materiais que abrangem décadas de 
informação sobre o talco cosmético. Esta carta resume informações importantes sobre a 
segurança do talco e procura corrigir informações errôneas que foram recentemente veiculadas 
pela imprensa.

O JOHNSON'S® Baby Talco é seguro

A ciência é clara. Décadas de testes científicos independentes confirmaram que o talco 
cosmético da Johnson & Johnson e o JOHNSON'S® Baby Talco são seguros, não estão 
contaminados com amianto e não causam câncer. A FDA (Agência de Controle de Alimentos e 
Medicamentos dos EUA), agentes reguladores globais e os principais laboratórios independentes 
testaram conjuntamente o talco cosmético da Johnson & Johnson durante décadas e, 
reiteradamente, atestaram que ele não contém amianto.

Na verdade, somente na semana passada, a FDA reapresentou os resultados de um estudo 
prévio em que a agência testou o JOHNSON'S® Baby Talco e o talco cosmético fornecido para a 
Johnson & Johnson, além de 34 outros produtos cosméticos. Usando "as técnicas mais sensíveis 
disponíveis", a FDA descobriu que nenhum dos produtos testados, entre os quais, o 
JOHNSON'S® Baby Talco e o talco cosmético usado no JOHNSON'S® Baby Talco, continham 
amianto.1 Diversos agentes reguladores globais têm atestado recentemente a segurança dos 

1 Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos dos EUA, declaração do Comissário da FDA, Dr. 
Scott Gottlieb e de Susan Mayne, Ph.D., diretora do centro de segurança alimentar e nutrição aplicada 
(5/mar/2019), https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm632736.htm 
(citando resultados do estudo da FDA de 2009-10, que pesquisou 34 produtos, inclusive o JOHNSON'S® 
Baby Talco, com link para a página geral da FDA sobre talco, 
https://www.fda.gov/Cosmetics/ProductsIngredients/Ingredients/ucm293184.htm). 
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produtos de talco cosmético da Johnson & Johnson.2 Da mesma forma, cientistas da Harvard, 
MIT, Princeton, Dartmouth, Mt. Sinai Medical Center, Instituto Nacional de Segurança e Saúde 
Ocupacional e muitos outros já confirmaram, inúmeras vezes, que os produtos de talco 
cosmético da Johnson & Johnson não contêm amianto.3 Diversos estudos científicos, revisados 
por pares, realizados com dezenas de milhares de homens e mulheres indicam que o talco 
cosmético não causa câncer.4

A Johnson & Johnson tem trabalhado conjuntamente com os agentes reguladores sobre 
estas questões há décadas. Quando relatos da imprensa levantaram questões sobre o talco 
cosmético na década de 1970, a Johnson & Johnson trabalhou rapidamente junto à FDA e aos 
maiores cientistas para demonstrar que o seu talco para bebê é seguro.5 Após realizar seus 
próprios testes, a FDA concluiu, em 1976, que os produtos da Johnson & Johnson não estavam 
contaminados com amianto.6 Infelizmente, advogados de acusação e outros têm procurado 
distorcer ou descaracterizar documentos históricos indevidamente, em uma tentativa de 
reescrever a história, porém os fatos e registros documentais são claros.

Décadas de testes da Johnson & Johnson com talco cosmético

Em 1976, a indústria de cosméticos estabeleceu um padrão de teste para garantir a 
segurança do talco cosmético, chamado de especificação CTFA J4-1, posteriormente também 
reconhecido pela FDA. A norma J4-1 requer o uso de difração de raios-X (DRX) e, quando 
necessário, exame de microscopia de luz polarizada (MLP) adicional. A Johnson & Johnson usa 
a DRX e a MLP há décadas e, na verdade, atualmente usa ambos os métodos de acordo com as 
recomendações da farmacopeia dos Estados Unidos para garantir que o talco de grau 
farmacêutico seja isento de amianto. Além de usar a DRX e a MLP de acordo com os métodos 
da Farmacopeia dos Estados Unidos e da J4-1, a Johnson & Johnson usa microscopia eletrônica 
de transmissão (MET) para avaliar seu talco cosmético.7 A Johnson & Johnson analisa os locais 

2 Ver: Governo da Índia reafirma a segurança do Talco da Johnson & Johnson (28/fev/2019), 
https://www.factsabouttalc.com/assets/pdfs/news/Feb28-2019.pdf; JFDA, o "JOHNSON'S® Baby Talco" 
está livre de carcinogênicos, agência de notícias Jordan News (17/dez/2018) (tradução). 
3 Ver, p. ex., Boundy et al., Occupational Exposures to Non-Asbestiform Talc in Vermont in DUSTS AND 
DISEASE 365 (R. Lemen & J.M. Dement eds., 1979); Martin Buerger, REPORT TO DR. A. L. GOUDIE, 
(1972); R.C. Reynolds, X-RAY AND OPTICAL EXAMINATION OF TALC PRODUCTS (1971); Comunicado à 
imprensa, Mt. Sinai Medical Center, declaração do Dr. Thomas Chalmers (23/mar/1976).
4 Ver, p. ex., Rubino et al., Mortality Study of Talc Miners and Millers, 18 J. OCCUP. MED. 186 (1976), 
Pira et al., Updated Mortality Study of a Cohort of Asbestos Textile Workers, CANCER MEDICINE (2017); 
Gertig et al., Prospective Study of Talc Use and Ovarian Cancer, 92 J. NATL. CANCER INST. 249 (2000); 
Gates et al., Risk Factors for Epithelial Ovarian Cancer by Histologic Subtype, 171 AM. J. EPIDEMIOL. 45 
(2010).
5 Ver, por exemplo, carta de W. Nashed de Johnson & Johnson para a FDA (17/out/1972).
6 Ver Memorando de Ronald Yates, FDA, para Heinz Eiermann, FDA (7/jan/1976).
7 Ver ESPECIFICAÇÕES DA MATÉRIA-PRIMA DA JOHNSON & JOHNSON (2014).
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de extração do seu talco cosmético, o minério cru retirado da terra e o pó moído antes de ser 
envasado.8

Além dos testes da própria Johnson & Johnson, especialistas independentes e autoridades 
analisaram suas fontes e produtos. Agências governamentais, como a FDA e o Instituto Nacional 
de Segurança e Saúde Ocupacional, os principais laboratórios, entre eles, o McCrone Group, e 
cientistas de universidades de renome mundial, como Harvard e MIT, confirmaram que os 
produtos de talco cosmético da Johnson & Johnson são seguros e não contêm amianto.

Conclusões anteriores da FDA sobre a segurança do talco

Desde a década de 1970, a FDA analisou repetidas vezes a segurança do talco e 
investigou alegações envolvendo a saúde pública e o talco cosmético. Em todos os casos, a FDA 
concluiu que os produtos da Johnson & Johnson não contêm amianto e não causam câncer. Em 
1986, a FDA respondeu a uma petição pública e determinou que o talco cosmético não precisa 
conter um alerta sobre a presença de amianto. É importante ressaltar que a FDA determinou que 
alguns dos primeiros resultados analíticos do início da década de 1970 e anteriores - muitos dos 
mesmos materiais citados pelos advogados de acusação e noticiários que hoje sugerem a 
presença de amianto no talco - eram de "questionável credibilidade", em razão da falta de 
consenso em relação à adequação dos métodos para análise do talco cosmético.9

Em 2010, a FDA liberou os resultados dos testes que realizou com produtos e fontes de 
talco em pó. A agência descobriu que os produtos e materiais de origem da Johnson & Johnson 
não continham amianto.10 Em 2014, após anos de mais pesquisas científicas publicadas, a FDA 
concluiu que o talco cosmético não precisa conter alertas sobre câncer. A FDA analisou décadas 
de investigações científicas sobre possíveis ligações entre câncer de ovário e o talco e concluiu 
que não havia “provas conclusivas que sustentem" uma ligação causal entre o talco e o câncer de 
ovário.11

O talco cosmético não causa câncer

Diversos estudos epidemiológicos ao longo de várias décadas têm investigado se as 
diferenças na exposição ao talco estão associadas a diferenças na ocorrência da doença. Por 
exemplo, estudos acompanharam milhares de mineiros e moleiros trabalhando na produção de 

8 Ver Fred Pooley, REPORT ON THE EXAMINATION OF ROCK SAMPLES FORM THE VERMONT TALC MINE 
(1972); Fred Pooley, AN EXAMINATION OF MINE SAMPLES AND RELEVANT POWDERS (1972); Memo 
from A. Frank to G. Lee on Audit Testing of Windsor 66 Talc for Asbestos (28/jun/1977).
9 Carta de HW Swanson, FDA, para Phillippe Douillet, Súmula Nº. 83P-0404 (11/jul/1986).
10 Ingredientes cosméticos: Talco, FDA (última atualização em 21 de agosto de 2018).
11 Carta de Steven Musser, FDA, ao Dr. Samuel Epstein, da Coalizão de Prevenção ao Câncer, Súmula 
Nº. 94P-0420, FDA-2008-0309-0001/CP (1º/abr/2014). A FDA também observou que ainda não há 
"mecanismo biológico convincente pelo qual o talco possa levar ao câncer de ovário". Id. 
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talco na Itália, em Vermont, na França e em outros lugares.12 Como trabalham com produção de 
talco, os mineiros e moleiros ficam expostos ao talco em quantidades maciçamente superiores 
em relação aos consumidores. No entanto, estes estudos não identificaram uma única pessoa com 
mesotelioma, o tipo de câncer associado ao amianto. Estes estudos incluem trabalhadores que 
datam dos anos 1920, foram atualizados recentemente, em 2017, e continuam a não registrar 
nenhum caso de mesotelioma.13 

Além disso, diversos estudos analisaram se há uma ligação causal entre o uso do talco 
cosmético e o câncer de ovário. Três grandes estudos de coorte prospectivos com dezenas de 
milhares de mulheres não encontraram nenhuma ligação. Em 2000 e 2010, o Estudo sobre a 
Saúde das Enfermeiras (Nurses’ Health Study, NHS), que contabilizou mais de 40.000 
enfermeiras que relataram uso de talco cosmético desde 1982, concluiu que o uso de talco não 
teve efeito global sobre a ocorrência de câncer de ovário.14 Um estudo específico de 2014, e 
parte da Iniciativa em Saúde da Mulher (Women’s Health Initiative) que contabilizou mais de 
30.000 usuárias de talco cosmético no períneo, concluiu que não há risco aumentado de câncer 
de ovário em função do uso de talco cosmético. 15 Em 2016, uma terceira pesquisa, o estudo 
Sister, reuniu quase 6.000 mulheres usuárias de talco e novamente não encontrou qualquer 
associação entre o uso de talco cosmético e o câncer de ovário.16

Resultados das ações judiciais

Embora a Johnson & Johnson tenha ganho e perdido alguns julgamentos, nenhuma 
decisão judicial contrária à Johnson foi mantida em recurso de apelação. A Johnson & Johnson 
recebeu seis decisões favoráveis em julgamentos. Houve nove decisões a favor da acusação; três 
foram revertidas, cinco estão em fase de recurso e uma chegou à conclusão de que não houve 
danos. Além disso, dezenas de processos judiciais contra a Johnson & Johnson foram 
arquivados.

Compromisso com a saúde pública e a segurança

A Johnson & Johnson reconhece que temos a obrigação de garantir aos clientes que os 
nossos produtos são seguros. A Johnson & Johnson expressa sua mais profunda solidariedade 
aos pacientes e famílias que estão lutando contra o câncer. Por essa razão, a Johnson & Johnson 

12 Ver, p. ex., Rubino et al., Mortality Study of Talc Miners and Millers, 18 J. OCCUP. MED. 186 (1976), 
Pira et al., Updated Mortality Study of a Cohort of Asbestos Textile Workers, CANCER MEDICINE (2017), 
Selevan et al., Mortality Patterns Among Miners and Millers of Non-Asbestiform Talc: Preliminary 
Report, 2 J. ENV. PATH. & TOXIC. 273 (1979), Wild et al., A Cohort Mortality and Nested Case-Control 
Study of French and Austrian Talc Workers, 59 J. OCCUP. ENVIRON. MED. 98 (2002).
13 Pira et al., Updated Mortality Study of a Cohort of Asbestos Textile Workers, CANCER MEDICINE 
(2017). 
14 Gertig et al., Prospective Study of Talc Use and Ovarian Cancer, 92 J. NATL. CANCER INST. 249 
(2000); Gates et al., Risk Factors for Epithelial Ovarian Cancer by Histologic Subtype, 171 AM. J. 
EPIDEMIOL. 45 (2010).
15 Houghton et al., Perineal Powder Use and Risk of Ovarian Cancer, J. NATL. CANCER INST., setembro 
de 2014.
16 Gonzalez et al., Douching, Talc Use, and Risk of Ovarian Cancer, 27 EPIDEMIOLOGY 797 (2016). 
Particularmente, este grupo de mulheres já enfrentava risco significativamente maior em relação à 
população normal para o desenvolvimento de câncer de ovário.
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tem ido além dos padrões da indústria ao garantir a segurança dos nossos produtos de talco 
cosmético. Apoiamos iniciativas de examinar dados e evidências científicas sobre a segurança do 
talco de forma ampla, rigorosa e imparcial.

Nada é mais importante para nós do que a segurança do consumidor e a manutenção da 
sua confiança em relação aos nossos produtos. Há muito tempo, apoiamos a legislação para 
modernizar a autoridade regulatória da FDA sobre cosméticos e produtos de cuidados pessoais, e 
acreditamos que esta reforma é essencial para permitir que a Agência aumente sua capacidade de 
proteger o público. Estamos empenhados em continuar a trabalhar junto ao Congresso e à FDA 
para promover avanços significativos.

Incentivamos os membros da Subcomissão, sua equipe e o público interessado a 
consultar as informações e documentos publicados no site Fatos sobre o talco. A Johnson & 
Johnson está comprometida com uma discussão aberta e transparente sobre a segurança do talco, 
e agradecemos à Subcomissão por seu interesse neste importante assunto.

Cordialmente,
Johnson & Johnson


