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Resumo: Para o cálculo do poder de freamento de prótons, existem numerosos modelos muito bem-
sucedidos a altas energias, e que são extrapolados para regiões de baixas energias. Do ponto de 
vista da aplicação de feixes de prótons para tratamento de câncer é justamente esta região de baixas 
energias a mais relevante devido ao perfil de deposição de dose dos prótons em profundidade. Neste 
trabalho apresentamos um cálculo do poder de freamento de prótons em um alvo de água 
empregando o formalismo dielétrico na aproximação MELF-GOS. Os resultados quando comparados 
com outros modelos apresentam boa concordância para energias acima de 100 keV e valores 
inferiores abaixo desta energia. Este resultado deve impactar nos valores de alcance de prótons e de 
posição do pico de Bragg. 
Palavras-chave: poder de freamento de prótons, formalismo dielétrico, aproximação MELF-GOS. 

 

Abstract: In order to calculate the stopping power of protons, there are many very successful models 
at high energies, which are extrapolated to low-energy regions. From the point of view of application of 
proton beam in cancer treatment is just this low energy region the most relevant due to the dose 
deposition profile in depth for protons. In this work, we present a calculation of the stopping power of 
protons in a water target using the dielectric formalism in MELF-GOS approach. The results when 
compared to other models show good agreement for energies above 100 keV and lower values below 
this energy. This result should impact the range of values of protons and the Bragg peak position. 
Keywords: proton stopping power, dielectric formalism, MELF-GOS approximation.  

 

Introdução:  O conhecimento preciso do poder de freamento de prótons é um ingrediente essencial 
para a aplicação bem-sucedida de feixes de hâdrons no tratamento do câncer. Existem numerosas 
parametrizações e modelos que descrevem de forma bastante bem sucedida a deposição de energia 
para prótons rápidos. Já para prótons de baixas energias, a descrição é realizada através de 
extrapolações. É importante salientar que é nessa região de baixas energias onde acontece o pico de 
Bragg, responsável pela maior deposição de dose. Neste sentido, a determinação incorreta do 
stopping power nestes baixos valores de energia acarreta um grande impacto no alcance das 
partículas e na conseqüente localização do pico de Bragg.  
 

Método: A proposta deste trabalho é apresentar um cálculo do poder de freamento partindo de 
primeiros princípios. Neste sentido, o formalismo dielétrico [1] [2] fornece expressões simples para as 
magnitudes mais relevantes que descrevem a perda de energia eletrônica de um projétil rápido (com 
massa M e estado de carga Q) que se desloca através da matéria com energia cinética E, portanto, 
temos o poder de freamento 𝑆 𝑄   
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 A dependência das propriedades do alvo é contabilizada nestas expressões através de sua 
função de perda de energia (ELF) Im [−1 𝜀(𝑘, 𝜔)⁄ ], que está relacionado com a probabilidade com 

que o projétil perde energia através de uma excitação eletrônica com transferência de momento ℏ𝑘  e 

transferência de energia ℏ𝜔 ao alvo. 

 A estrutura projétil se dá por meio da transformada de Fourier da sua distribuição de carga, 
𝜌𝑄(𝑘), que é o calculado de acordo com o modelo de Brandt-Kitagawa modificado [3]. 
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 Como consequência da taxa de troca estocástica com os elétrons-alvo, os projéteis de um 
feixe podem ter diferentes estados de carga 𝑄. Portanto, o poder de freamento 𝑆 é caracterizando 
pela energia perdida de um feixe de partículas com número atômico 𝑍 e com dada energia 𝐸, e 

expresso como um somatório ao longo 𝑆𝑄(𝐸) , 

𝑆(𝐸) = ∑ 𝜙𝑄(𝐸)𝑍
𝑄=0 𝑆𝑄(𝐸), (3) 

 Quando as frações de estado de carga, 𝜙𝑄(𝐸), que não dependem apenas do projétil de 

energia, mas também de sua natureza, bem como as características do alvo, são obtidas a partir de 
uma parametrização, para as frações de carga de equilíbrio experimentais [4]. 

 Entre vários esquemas computacionais semi-empíricos [5] [6] para modelar o ELF, o MELF-
GOS (Mermin Energy Loss Function-Generalized Oscillator Strength) [7] [8] produz uma descrição 
realista do espectro alvo de excitação, por todo o espaço do momento de energia, para uma ampla 
variedade de materiais (metais, isoladores, semicondutores e biomateriais), fornecendo dados ópticos 
experimentais validos. 
 
Resultados: O resultado obtido para o cálculo do poder de freamento 
de prótons num alvo de água é apresentado na figura 1 e comparado 
com os resultados obtidos com os códigos PSTAR[9] e SRIM[10]. 
 
Discussão e Conclusões: Como pode ser observado, os três 
modelos fornecem resultados muito semelhantes acima de 100 keV. Já 
o nosso cálculo, empregando o formalismo dielétrico na aproximação 
MELF-GOS fica abaixo dos valores de poder de freamento calculados 
pelos outros modelos. É importante salientar que a verificação 
experimental dos modelos disponíveis é extremamente difícil de 
implementar. Nesse sentido, esses modelos para energias da ordem 
de dezenas de keV são baseados em parametrizações extrapoladas a 
partir de energias maiores. Diferentemente, o nosso resultado foi 
obtido partindo de primeiros princípios. Os valores calculados de poder de freamento para energias 
abaixo de 100 keV inferiores aos comumente aceitos, repercutirão em menor deposição de energia, 
em maiores alcances dos feixes de prótons no interior do alvo, assim como com na localização do 
pico de Bragg em profundidades maiores dentro do alvo. 

Agradecimentos: Trabalho parcialmente financiado por CNPq. 

 
Referências: 
1  Lindhard, J., 1954. On the properties of a gás of charged particles. Dan. Mat. Fys. Medd.28,8 
2  Ritchie, R.H., 1959. Interation of charged particles with a degenerate Fermi-Dirac electron gás. Phys. Rev. 114,644-654. 
3  Brandt, W., Kitagawa, M., 1982. Effective stopping-power  charges of swift ions in condensed matter. Phys. Rev. B 25, 129-

164. 
4  Schiwietz, G., Grande, P.l., 2001. Improved charge-state formulas. Nucl. Instrum. Methods Phys.Res. B 175-177, 125-131. 
5  Emfietzoglou, D., Garcia-Molina, R., Kyriakou, I., Abril, I., Nikjoo, H., 2009. A dieletric reponse study of th electronic stopping 

Power of liquid water for energetic prótons and a new I-value for water. Phys. Med. Biol. 54, 3451-3472. 
6  Garcia-Molina, R., Abril, I., Kyriakou, I., Emfietzoglou, D., 2012. Energy loss os swift prótons in liquid water: role of optical 

data input and extension algorithms. In: Garcia Gómex-Tejedor, G., Fuss, M.C.(Eds), Radiation Damage in Biomolecular 
Systems. Springer, Dordretcht, PP. 239-262. (Chapter 15) 

7  Abril, I., Garcia-Molina, R., Denton, C.D., Pérez-Pérez, F.J., Arista, N.R., 1998. Dielectric description of wakes and stopping 
powers in solids. Phys. Rev. A 58, 357-366. 

8  Heredia-Avalos, S., Garcia-Molina, R., Fernández-Varea, J.M., Abril, I., 2005. Calculated energy loss of swift He, Li, B, and 
N íons in SiO2, Al2O3 and ZrO2. Phys. Rev. A 72 052902-1-9. 

9 ESTAR, PSTAR, and ASTAR - Computer Programs for Calculating Stopping-Power and Range Tables for Electrons, 
Protons, and Helium Ions, NISTIR 4999 (1992) 

10 J.F. Ziegler, J. Biersack, U. Littmark, ‘‘The Stopping and Range of Ions in Matter”, Pergamon Press, 1985. 

 

 
 

 
Figura 1 - Poder de freamento 

calculado pelo modelo MELF-GOS 
comparado com dois modelos 
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