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Mahal Naming Mga Miyembro ng Subcommittee:

Ang pagdinig bukas sa mga panganib sa pampublikong kalusugan ng mga produkto ng 
mamimili ay naglalabas ng makabuluhan at mahalagang mga isyu sa patakarang pampubliko na 
karapat-dapat na masuri sa isang puspusan, mahigpit, at walang kinikilingan na paraan. Ang 
Johnson & Johnson ay may nakalaang mahahalagang mapagkukunan para sa pagbibigay sa 
publiko ng bukas at tapat na impormasyon tungkol sa JOHNSON’S® Baby Powder, 
kosmetikong talc, at kasiguraduhan at kaligtasan ng talc, kabilang ang sa pamamagitan ng isang 
nakalaang website, Mga Katotohanan Tungkol sa Talc, kung saan naglathala ang kompanya ng 
mahigit sa 1,500 dokumento ng pag-aaral, liham, at iba pang mga materyales na sumasaklaw sa 
maraming dekada ng impormasyon tungkol sa kosmetikong talc. Binubuod ng sulat na ito ang 
mahahalagang impormasyon tungkol sa kasiguraduhan at kaligtasan ng talc at hinahangad nitong 
itama ang maling impormasyon na kamakailan ay inulit ng media.

Ang JOHNSON’S® Baby Powder ay Ligtas

Ang siyensya ay malinaw. Pinagtibay ng maraming dekada ng independiyenteng 
siyentipikong pagsusuri na ang kosmetikong talc ng Johnson & Johnson at ang Johnson & 
Johnson's Baby Powder ay ligtas, hindi kontaminado ng asbestos, at hindi nagiging sanhi ng 
kanser. Sama-samang sinuri ng FDA, mga pandaigdigang regulator, at nangungunang 
independiyenteng lab ang kosmetikong talc ng Johnson & Johnson nang ilang dekada at paulit-
ulit na pinagtibay na hindi ito naglalaman ng asbestos.

Sa katunayan, noong nakaraang linggo lamang, muling isinaad ng FDA ang mga 
natuklasan nito mula sa isang mas naunang pag-aaral kung saan sinubok nito ang kapwa 
JOHNSON’S® Baby Powder at ang kosmetikong talc na sinupply sa Johnson & Johnson, bilang 
karagdagan sa 34 na iba pang produktong kosmetiko. Gamit ang “ang pinaka-sensitibong 
pamamaraan na magagamit,” natuklasan ng FDA na wala ni isa sa mga produktong sinuri, 
kabilang ang JOHNSON’S® Baby Powder at ang kosmetikong talc na ginamit sa 
JOHNSON’S® Baby Powder, ang naglalaman ng asbestos.1 Kamakailan ay pinagtibay ng 

1 Food and Drug Administration, Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., and Susan 
Mayne, Ph.D., Director of the Center for Food Safety and Applied Nutrition (Mar. 5, 2019), 
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm632736.htm (citing results from 
FDA’s 2009-10 study, which surveyed over 34 products, including Johnson’s Baby Powder, and linking 
to FDA’s general webpage on talc, 
https://www.fda.gov/Cosmetics/ProductsIngredients/Ingredients/ucm293184.htm).
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maraming pandaigdigang regulator ang kasiguraduhan at kaligtasan ng kosmetikong talc na mga 
produkto ng Johnson & Johnson.2 Gayundin, muli't muling kinumpirma ng mga siyentipiko mula 
sa Harvard, MIT, Princeton, Dartmouth, Mt. Sinai Medical Center, National Institute for 
Occupational Safety and Health, at marami pang iba na ang kosmetikong talc na mga produkto 
ng Johnson & Johnson ay hindi naglalaman ng asbestos.3 Mababanaag sa maramihang 
siyentipikong peer-reviewed na pag-aaral sa sampu-sampung libo ng kalalakihan at kababaihan 
na ang kosmetikong talc ay hindi nagiging sanhi ng kanser.4

Maraming dekada nang nakikipagtulungan ang Johnson & Johnson sa mga regulator sa 
mga usaping ito. Noong unang iniulat ng media ang mga isyu tungkol sa kosmetikong talc noong 
dekada 1970, nakipagtulungan agad ang Johnson & Johnson sa FDA at mga nangungunang 
siyentipiko upang ipakita na ligtas ang baby powder nito.5 Pagkatapos isagawa ang sarili nitong 
pagsusuri, sinabi ng FDA, noong 1976, na ang mga produkto ng Johnson & Johnson ay hindi 
kontaminado ng asbestos.6 Sa kasamaang palad, hinangad ng mga abogado ng nagsasakdal at iba 
pa na gamitin nang hindi tama o tukuyin nang hindi tama ang mga makasaysayang dokumento sa 
isang pagtatangka na isulat muli ang kasaysayan, ngunit malinaw ang mga katotohanan at 
dokumento.

Maraming Dekada ng Pagsusuri ng Johnson & Johnson sa Kosmetikong Talc

Noong 1976, itinakda ng industriya ng kosmetiko ang pamantayan sa pagsusuri upang 
tiyakin ang kasiguraduhan at kaligtasan ng kosmetikong talc, na tinatawag na ispesipikasyong 
CTFA J4-1, na sa kalaunan ay kinilala rin ng FDA. Hinihingi ng pamantayang J4-1 ang 
paggamit ng x-ray diffraction (XRD), at, kung saan kinakailangan para sa karagdagang 
pagsusuri, polarized light microcophy (PLM). Ginamit ng Johnson & Johnson ang XRD at PLM 
nang ilang dekada, at sa katunayan, kasalukuyang ginagamit ang parehong mga pamamaraan 
alinsunod sa mga rekomendasyon ng United States Pharmacopeia para sa pagtiyak na walang 
asbestos ang mga talc na pharmaceutical grade. Bukod sa paggamit ng XRD at PLM alinsunod 
sa mga pamamaraan ng United States Pharmacopeia at J4-1, gumagamit ang Johnson & Johnson 
ng transmission electron microscopy (TEM) upang masuri nito ang kosmetikong talc.7 Sinusuri 

2 Tingnan ang Government of India Reaffirms the Safety of Johnson & Johnson’s Talc (Feb. 28, 2019), 
https://www.factsabouttalc.com/assets/pdfs/news/Feb28-2019.pdf; JFDA, “Johnson Baby Powder” Is 
Free from Carcinogens, Jordan News Agency (Dec. 17, 2018) (translation).
3 Tingnan ang, hal., 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); Press 
Release, Mt. Sinai Medical Center, Statement by Dr. Thomas Chalmers (Mar. 23, 1976).
4 Tingnan ang, hal., 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 Tingnan ang, hal., Letter from W. Nashed of Johnson & Johnson to FDA (Oct. 17, 1972).
6 Tingnan ang Memorandum from Ronald Yates, FDA, to Heinz Eiermann, FDA (Jan. 7, 1976).
7 Tingnan ang JOHNSON & JOHNSON RAW MATERIAL SPECIFICATION (2014).
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ng Johnson & Johnson ang mga site kung saan minimina ang kosmetikong talc nito, ang raw ore 
na kinuha sa lupa, at ang giniling na pulbos bago ito mailagay sa bote.8

Bukod sa sariling pagsusuri ng Johnson & Johnson, sinuri ng mga independiyenteng 
eksperto at awtoridad ang mga pinagkukunan at produkto nito. Ang mga ahensya ng pamahalaan 
tulad ng FDA at National Institute for Occupational Safety and Health, mga nangungunang lab 
kabilang ang McCrone Group, at ang mga siyentipiko mula sa mga pandaigdigang klaseng 
unibersidad tulad ng Harvard at MIT ay lahat kumumpirma na ang mga kosmetikong talc na 
produkto ng Johnson & Johnson ay ligtas at hindi naglalaman ng asbestos.

Mga Dating Konklusyon ng FDA sa Kaligtasan ng Talc

Mula noong dekada 1970, paulit-ulit na sinuri ng FDA ang kasiguraduhan at kaligtasan 
ng talc at inimbestigahan ang mga alegasyon tungkol sa pampublikong kalusugan at 
kosmetikong talc. Sa bawat pagkakataon, sinabi ng FDA na ang mga produkto ng Johnson & 
Johnson ay hindi naglalaman ng asbestos at hindi nagiging sanhi ng kanser. Noong 1986, 
tumugon ang FDA sa isang petisyon ng mamamayan at ipinasya na hindi kailangan ng babala sa 
kosmetikong talc tungkol sa pagkakaroon ng asbestos. Mahalaga, ipinasya ng FDA na ang ilan sa 
mga maagang resulta ng pag-aanalisa mula sa unang bahagi ng dekadang 1970 at bago ito—
marami sa parehong mga materyales na binanggit ng mga abogado ng mga nagsasakdal at mga 
ulat ng balita ngayon upang imungkahi ang pagkakaroon ng mga asbestos sa talc—ay may 
“kaduda-dudang pagiging maaasahan” dahil sa kakulangan ng pagkakasundo sa kung aling mga 
pamamaraan ang angkop para sa pag-aaral ng kosmetikong talc.9

Noong 2010, inilabas ng FDA ang mga resulta ng sarili nitong pagsusuri ng mga 
produktong pulbos na talc at pinagkukunan. Natuklasan ng ahensiya na ang mga produkto at 
pinagkukunan ng materyales ng Johnson & Johnson ay hindi naglalaman ng asbestos.10 Noong 
2014, matapos ang maraming taon ng paglalathala ng karagdagang siyentipikong pananaliksik, 
sinabi ng FDA na ang kosmetikong talc ay hindi kailangan ng babala tungkol sa kanser. Sinuri 
ng FDA ang maraming dekada ng mga siyentipikong pagsisiyasat sa posibleng ugnayan ng 
kanser sa obaryo at talc at sinabi na “walang di-mapabubulaanang katibayan upang suportahan” 
ang nagsasanhing koneksyon sa pagitan ng talc at kanser sa obaryo.11

Hindi Nagdudulot ng Kanser ang Kosmetikong Talc

8 Tingnan ang 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 (June 28, 
1977).
9 Letter from H.W. Swanson, FDA, to Phillippe Douillet, Docket No. 83P-0404 (July 11, 1986).
10 Cosmetics Ingredients: Talc, FDA (huling in-update Ago. 21, 2018).
11 Letter from Steven Musser, FDA, to Dr. Samuel Epstein, Cancer Prevention Coalition, Docket Nos. 
94P-0420, FDA-2008-0309-0001/CP (Apr. 1, 2014). Napansin din ng FDA na wala pa ring “matibay na 
mekanismo ng katawan kung paano maaaring magdulot ang talc ng kanser sa obaryo.” Id.
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Sinuri ng mga epidemiological na pag-aaral sa ilang dekada kung ang pagkakaiba sa 
pagkalantad sa talc ay may kaugnayan sa mga pagkakaiba ng paglitaw ng karamdaman. 
Halimbawa, sinubaybayan ng mga pag-aaral ang libu-libong minero at manggigiling na 
nagtatrabaho sa produksyon ng talc sa Italy, Vermont, France, at iba pang lugar.12 Dahil ang mga 
tauhang ito ay nagtatrabaho sa mga trabahong gumagawa ng talc, nalantad ang mga minero at 
manggigiling sa dami ng talc na malayong mas marami kaysa sa mga mamimili. Ngunit walang 
natukoy ang mga pag-aaral na ito na kahit isang taong may mesothelioma, ang kanser na 
nauugnay sa asbestos. Kasama sa mga pag-aaral na ito ang mga manggagawa na mula pa sa mga 
dekada ng 1920 at na-update kamakailan nitong 2017, at patuloy na walang ipinapakitang kaso 
ng mesothelioma.13

Bukod pa rito, sinuri ng ilang pag-aaral kung may nagsasanhing ugnayan sa pagitan ng 
paggamit ng mga kosmetikong talc at kanser sa obaryo. Walang nakitang ganoong ugnayan ang 
tatlong malalaking prospective na pag-aaral ng mga grupo ng sampu-sampung libo ng 
kababaihan. Noong 2000 at 2010, ang Pag-aaral sa Kalusugan ng mga Nars, na nagsaalang-alang 
sa mahigit sa 40,000 nars na nag-ulat ng paggamit ng kosmetikong talc noong 1982, ay 
nagpasyang ang paggamit ng kosmetikong talc ay walang pangkalahatang epekto sa paglitaw ng 
kanser sa obaryo.14 Isang hiwalay na pag-aaral noong 2014, at bahagi ng Women's Health 
Initiative, ang nagsaalang-alang sa mahigit 30,000 na perineal na gumagamit ng kosmetikong 
talc at sinabi na walang mas mataas na peligro ng kanser sa obaryo mula sa paggamit ng mga 
kosmetikong talc.15 Noong 2016, isang ikatlong pag-aaral, ang Sister Study, ang nagsaalang-
alang sa halos 6,000 na kababaihan na gumagamit ng talc at muling natagpuan na walang 
ugnayan sa pagitan ng paggamit ng mga kosmetikong talc at kanser sa obaryo.16

Ang Mga Resulta ng Paglilitis

Bagama't nanalo at natalo ang Johnson & Johnson sa ilang paglilitis ng hurado, walang 
hatol ng hurado laban sa Johnson & Johnson ang itinaguyod sa apela. Nakatanggap ang Johnson 
& Johnson ng anim na paglilitis na paghahatol na pabor sa atin. Nagkaroon na ng siyam na hatol 
na pabor sa mga nagsasakdal; tatlo ang nabaligtad, lima ay nasa o malapit na sa apela, at ang isa 
ay natapos sa konklusyong walang pinsala. Bukod pa rito, dose-dosenang habla laban sa Johnson 
& Johnson ang na-dismiss.

12 Tingnan ang, hal., 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., September 
2014.
16 Gonzalez et al., Douching, Talc Use, and Risk of Ovarian Cancer, 27 EPIDEMIOLOGY 797 (2016). 
Kapansin-pansin na ang grupong ito ng mga babae ay nasa mas mataas na panganib kaysa sa normal na 
populasyon sa pagkakaroon ng kanser sa obaryo.
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Paninindigan sa Pampublikong Kalusugan at Kaligtasan

Kinikilala ng Johnson & Johnson na may obligasyon kami sa aming mga customer na 
tiyaking ligtas ang aming mga produkto. At ipinahahayag ng Johnson & Johnson ang 
pinakamalalim na pakikiramay nito sa mga pasyente at sa mga pamilya na may problema sa 
kanser. Dahil diyan, nagsikap at hinigitan pa ng Johnson & Johnson ang mga pamantayan ng 
industriya sa pagtiyak sa kasiguraduhan at kaligtasan ng aming mga produktong kosmetikong 
talc. Sinusuportahan namin ang mga pagsisikap na suriin ang siyensia at katibayan tungkol sa 
kasiguraduhan at kaligtasan ng talc sa isang puspusan, mahigpit, at walang kinikilingan na 
paraan.

Wala nang mas mahalaga sa amin kaysa sa kasiguraduhan at kaligtasan ng mga mamimili 
at pagpapanatili sa kanilang tiwala sa aming mga produkto. Matagal na naming sinusuportahan 
ang batas upang gawing makabago ang awtoridad panregulasyon ng FDA sa mga kosmetiko at 
mga produkto para sa personal na pangangalaga, at naniniwala na ang repormang ito ay 
mahalaga sa pagbibigay-kakayahan sa ahensiya na palakihin ang kakayahan nitong protektahan 
ang publiko. Naninindigan kami sa patuloy na pakikipagtulungan sa Kongreso at sa FDA upang 
isulong ang makabuluhang pagbabago.

Hinihikayat namin ang mga miyembro ng Subcommittee, ang inyong mga kawani, at 
interesadong publiko na repasuhin ang impormasyon at mga dokumento na nai-post sa Mga 
Katotohanan Tungkol sa Talc. Naninindigan ang Johnson & Johnson sa isang bukas at tapat na 
talakayan tungkol sa kasiguraduhan at kaligtasan ng talc, at nagpapasalamat kami sa 
Subcommittee para sa interes nito sa mahalagang bagay na ito.

Taos-puso,
Johnson & Johnson


