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Mais importante do que quem são os laureados é o reconhecimento

da relevância da área de pesquisas envolvida. Tendo se destacado por ter

dado à Economia onze prêmios Nobel, a teoria dos jogos tem atraído, cada

vez mais, o interesse de economistas e economistas-matemáticos que

encontram nela ferramentas analíticas poderosas, factíveis de serem usadas

em inúmeras situações econômicas.

Em dezembro de 2012, em Estocolmo, as atenções se voltaram para

um dos ramos da teoria dos jogos, conhecido como Teoria dos Matchings,

Jogos de Matching ou Mercados de Matching, desde o seu nascimento em

1962, com o artigo de David Gale e Lloyd Shapley: “College admissions and

the stability of marriage”, publicado no American Math. Monthly.



GALE’S FEAST, 2007, State University of New York em Stony Brook

DAVID GALE LLOYD SHAPLEY



Esta área de pesquisas recebeu, através da

premiação do Nobel de Economia, outorgado a

Shapley, um dos seus fundadores, e a Roth, que liderou

as suas aplicações aos mercados de matching da vida

real, o reconhecimento merecido de sua importância

para as ciências econômicas .



Gale e Sotomayor (1983, 1985), “Some remarks on the stable matching 

problem”, Discrete Applied Mathematics, 11, 223-32

Gale e Sotomayor (1983, 1985), “Ms. Machiavelli ant the stable matching 

problem”, American Math. Monthly, 92, 261-8 

Demange, Gale e Sotomayor (1984, 1986) “ Multi-item auctions”, Journal 

of Political Economy, 94, 863-72.

Demange, Gale e Sotomayor (1985,1987) “A further note on the stable 

matching problem”, Discrete Applied Mathematics, 16, 217-22

Fagebaume, Gale e Sotomayor (2010) “A note on the multiple partners 

assignment game”, in honour of M. Shubik,  Journal of Mathematical 

Economics 46, 388-392



Meus artigos com Gale construíram o alicerce para o

desenvolvimento da teoria de matchings que existe hoje. A

abordagem apresentada vem sendo seguida em outros modelos. As

demonstrações introduzem as técnicas que têm sido usadas pelos

diversos autores ou oferecem insights que têm sido usados em

outros resultados.



Roth e Sotomayor (1988) “Interior points in the core of two-sided matching 

problems”, Journal of Econm. Theory, 45, 85-101.

Roth e Sotomayor (1989) “The college-admission problem revisited”, Econometrica, 

57, 559-70.

Roth e Sotomayor (1996 )”Stable outcomes in discrete and continuous models of 

two-sided matching: a unified treatment” , R. de Econometria, v.16, n. 2, 1-24

Roth e Sotomayor (1990, 1992) “Two-sided matching. A study in game-theoretic 

modeling and analysis”, Cambridge University Press, Econometric Society 

Monographs

Roth e Sotomayor ( 1992  ) “Two-sided matching”, Handbook of Game Theory, v. 1, 

edit. por Aumann e Hart.



“Two-sided matching. A study in game-theoretic modeling and 

analysis”, Cambridge University Press, Econometric Society Monographs (1990)

•Math. Reviews: trabalho mais citado de Roth.

• Lanchester Prize 1990 - Operation Research Society of America 

•Roth and Sotomayor: Twenty years after (2010), Duke University, North 

Caroline, USA 



“Roth and Sotomayor: Twenty years after” - Duke University, North Caroline

“Congratulations! It seems we wrote a good book!” ( Alvin Roth, 1990)



“ ... O livro descreve todos os maiores desenvolvimentos na área. Porém,

ele constitui mais do que uma mera descrição de uma pesquisa moderna

sobre matching, à luz da teoria dos jogos. A realização verdadeiramente

excepcional dos autores é que sua análise faz uma ponte entre os

conceitos abstratos e o conhecimento prático. Por causa deste único

ponto de vista, este livro tem o potencial de mudar o modo em que um

campo inteiro de estudo é visto.” (LANCHESTER PRIZE, NOV. 1991)



•O QUE É UM MERCADO DE MATCHING?

•COMO SE INICIOU A TEORIA DOS MATCHINGS?

•COMO EVOLUIU?

•O QUE É DESENHO DE MERCADOS?



A teoria dos jogos é o ramo da matemática que estuda o comportamento

desses tomadores de decisão.

Parte do princípio de que os jogadores são racionais e levam em conta as

suas crenças a respeito do comportamento dos demais jogadores.

Um jogo é um modelo matemático, uma representação abstrata de uma

classe de situações da vida real em que tomadores de decisão (os

jogadores) interagem de acordo com regras estabelecidas e suas

decisões afetam um ao outro.



Teoria dos jogos

Teoria dos jogos cooperativos Teoria dos jogos não cooperativos

Os jogadores são ineptos a fazer

acordos contratuais uns com os

outros.

Os jogadores podem comunicar-se

livremente uns com os outros e formar

grupos (coalizões). Os jogadores

envolvidos numa coalizão tentam fazer

acordos (ou assinar contratos) sobre os

termos que regularão sua participação na

dada coalizão. Existem regras

especificando o que uma coalizão pode e

não pode fazer.

Jogo cooperativo: foca no que cada

coalizão pode obter, sem dizer como obter. Jogo não cooperativo: foca nas

escolhas estratégicas dos

indivíduos.

Uma alocação especifica as coalizões que são formadas e os acordos que são 

alcançados dentro de cada uma dessas coalizões.

Os jogadores têm preferências sobre as 

possíveis alocações.



Que coalizões poderiam ser formadas? 

Se uma coalizão é formada, que acordos poderemos esperar que seriam 

firmados por seus membros?

Que alocações poderíamos predizer que ocorrerão?



Num ambiente em que os jogadores podem se comunicar livremente,

fazer ofertas e contra-ofertas, os jogadores têm preferências sobre os possíveis

acordos em que estariam envolvidos, e usam estas preferências no processo de

negociação. Durante este processo algumas alocações serão propostas. Podemos

esperar que um jogador racional somente aceitará o acordo que lhe está sendo

proposto, se ele se certificar de que não é possível obter termos mais

favoráveis interagindo com outros jogadores. Assim, só podemos predizer que

uma dada alocação é um resultado final do processo de negociação se for ótimo

para cada coalizão formada cooperar da forma como estão cooperando, firmar os

contratos que estão firmando. As alocações que ocorrerão, quando existirem, são

os equilíbrios cooperativos do jogo.



Uma alocação é um equilíbrio cooperativo se não existe nenhuma coalizão, cujos 

membros podem se desviar lucrativamente da dada alocação, agindo de acordo 

com as regras do jogo (Sotomayor, 2011). 

Uma alocação está no núcleo de um jogo cooperativo se não existe nenhuma 

coalizão, cujos membros podem se desviar lucrativamente da dada alocação, 

interagindo somente entre si.

Assim, todo equilíbrio cooperativo está no núcleo do jogo. Quando as regras do 

jogo permitirem que os jogadores de uma coalizão possam fazer mais do que 

meramente interagir entre eles, poderão existir alocações do núcleo que não são 

equilíbrios cooperativos. 



Exemplo 1 (Sotomayor 1999). Existem duas firmas,  f1 e  f2 e dois 

trabalhadores,  t1 e  t2. As firmas podem contratar os dois trabalhadores através 

de contratações individuais e independentes; t1 só pode ter um emprego e  t2

pode trabalhar nas duas firmas. O salário que uma dada firma pagaria a um 

trabalhador se o contratasse faz parte da descrição do emprego. As preferências 

dos agentes são dadas pelas seguintes listas de preferências: 

P(f1)=P(f2)= {t1, t2}, t2, t1

P(t1)= f2, f1

P(t2)= {f1, f2}, f2, f1

t1 t2          .......

X:

f1 f2

...         t2 t1

Y:

f1 f2

X  não é um equilíbrio cooperativo mas está no núcleo 



Exemplo 2. Considere uma situação em que dois indivíduos, I e II, devem

escrever numa folha de papel ou 1 ou 2, sem ver o que o outro escreveu. Se a

soma dos números apresentados for ímpar o indivíduo I paga $3 ao indivíduo II.

Caso contrário o indivíduo II paga $3 ao indivíduo I.

Um modelo matemático para essa situação é um jogo estratégico.

Conjunto de jogadores: {I, II}

Conjunto de estratégias de cada jogador : {1,2}

Função resultado:

f(1,1) = f(2,2)= (3, -3)

f(1,2) = f(2,1) = (-3, 3)

II

1 2

1 3, -3 -3, 3

I

2 -3, 3 3, -3

Um perfil de estratégias é um equilíbrio estratégico ou equilíbrio de Nash se

nenhum jogador tem incentivo a se desviar da estratégia escolhida dado que os

demais não mudam as suas estratégias.

Não existe equilíbrio de Nash neste jogo.



A maior área de aplicações da Teoria dos Jogos tem sido a Economia. Mas esta 

teoria também tem tido importantes aplicações nas Ciências Políticas, Biologia, 

Ciência da Computação, Psicologia, etc. As aplicações são apoiadas num corpo 

considerável de teoria pura, que é importante e relevante por si própria. Daí, que 

em geral, as aplicações conduzem ao desenvolvimento da teoria.  

Um dos ramos da Teoria dos Jogos que tem apresentado inúmeras aplicações à 

Economia é a Teoria dos Matchings. 

A Teoria dos Matchings trata de situações de decisão, que chamamos mercados,

em que os jogadores querem se organizar, não em grupos quaisquer, mas aos

pares. Em alguns mercados, se uma par é formado, os parceiros realizam

alguma atividade em conjunto que gera uma renda que é dividida entre eles da

maneira como concordarem.



Numa classe especial chamada mercados de matching de dois lados, os

jogadores pertencem a um e somente um de dois conjuntos finitos. Nesse

caso, os pares são formados por um jogador de cada conjunto. Um mesmo

agente pode fazer parte de várias parcerias.

Como exemplo podemos citar os mercados de compradores e vendedores,

mercados de trabalho de firmas e trabalhadores, mercados de médicos e

hospitais, mercados de estudantes e universidades, etc.

Informalmente, um matching é um pareamento entre os jogadores que não

viola as regras do mercado.



I - conjunto de Instituições

C - conjunto de candidatos

P- listas de preferências estritas dos participantes

P(i)=c1, c2, c3, i, c4, c5

P(c)=i1, i3, c, i2, i4

q - cotas das Instituições

q i - número de vagas de i (qi=1 iI – Merc. do Casamento)

Nenhum candidato pode ser admitido em mais de uma

instituição.

Mercado: M=(C,I,P,q).

MERCADO DE ADMISSÃO DE CANDIDATOS ÀS UNIVERSIDADES



A noção chave vem a ser a de estabilidade, que captura a idéia intuitiva de

equilíbrio no mercado. Um matching é dito exibir uma instabilidade se existir um

candidato e uma instituição tal que o candidato prefere a instituição à sua parceira

corrente e a instituição prefere o candidato a algum dos seus parceiros correntes.

Um matching é individualmente racional se todos os agentes são aceitáveis para os

seus parceiros. Um matching é estável se é individualmente racional e não exibe

instabilidades.

Um matching é uma alocação (ou distribuição) dos candidatos às instituições que

respeita o número de vagas das instituições e tal que nenhum candidato é alocado

a mais de uma instituição.

c1 c2 c3 c4

1:   

i1                        i2

c1 c2 (i1) c3

2:

i1 i2

c1 c2 c3 c4

3:

i1 (c4)



Problema: Dado  M=(I,C,P,q)  é sempre possível 

encontrar um matching estável?

SIM!

Gale e Shapley (1962, American Math. Monthly) 

apresentam um algorítmo, que partindo das 

preferências dos agentes leva sempre a um matching 

estável. Sotomayor (1996, Games and Economic 

Behavior)  oferece uma demonstração não 

construtiva para este resultado.



Exemplo.

P(m1)=w1, w2, w3, w4

P(m2)=w4, w2, w3, w1

P(m3)=w4, w3, w1, w2

P(m4)=w1, w4, w3, w4

P(m5)=w1, w2, w4

P(w1)=m2, m3, m1, m4, m5

P(w2)=m3, m1, m2, m4, m5

P(w3)=m5, m4, m1, m2, m3

P(w4)=m1, m4, m5, m2, m3

Teorema 1. (Gale e Shapley). Um matching estável existe para todo mercado de 

admissão às Universidades.

w1 w2 w3 w4 (m5)

M:

m1 m2 m3 m4 m5

w1 w2 w3 w4 (m5)

W:

m2 m3 m4 m1 m5



Teorema 2. (Gale e Shapley) Quando todos os agentes têm preferências estritas,

o matching estável ótimo para as instituições e o matching estável ótimo para os

candidatos sempre existem.

Além disso, o matching produzido pelo algorítmo com as instituições fazendo as

ofertas é o estável ótimo para as instituições. Este matching é o menos preferido

por todos os candidatos a qualquer matching estável.

O matching estável ótimo para os candidatos é o matching produzido pelo

algorítmo com os candidatos se aplicando às instituições. Este matching é o

menos preferido por todas as instituições a qualquer matching estável.



Como a teoria introduzida por Gale e Shapley evoluiu?



Embora esses autores desconhecessem qualquer aplicação na prática

do seu algoritmo quando escreveram seu artigo, este já vinha sendo usado desde

1951 pela National Resident Matching Program (NRMP), localizado em

Evanston, Illinois. Este programa de matching tem a tarefa, cada ano, de alocar

os médicos formados em todas as escolas de medicina dos Estados Unidos para

os hospitais, a fim de cumprir a exigência de fazer um ano de residência. Este

programa faz a alocação de cerca de 20.000 médicos para 2000 posições em

hospitais dos Estados Unidos.

.



No algorítmo usado pelo NRMP, os hospitais faziam as ofertas, logo o

matching produzido era o ótimo para os hospitais. Gale obteve a confirmação

desse fato em 1975. Essa notícia tornou-se pública através das diversas

palestras proferidas por ele desde então. Mas foi somente em 1983, no

primeiro artigo que escrevemos juntos, que a equivalência entre os dois

algoritmos foi confirmada na literatura.



Nessa época, decidido a investigar o mercado de médicos e hospitais, 

Roth escreveu o seu primeiro artigo em desenho de mercados. Nesse artigo 

ele também prova a equivalência dos dois algorítmos. Ele já tinha publicado 

dois artigos em matchings em 1982. Enviamos a ele uma cópia de nosso 

trabalho, ainda manuscrito, que ele citou em seu artigo, publicado em 1984 no 

Journal of Political Economy. O nosso artigo foi publicado na Discrete Applied 

Mathematics, mas somente em 1985. Essa cronologia das datas das publicações 

gerou um mal entendido no prefácio de nosso livro, escrito por Robert 

Aumann, que persiste ainda nos dias de hoje. 



Quem descobriu que o algoritmo Gale-Shapley era o mesmo algoritmo 

usado pelo NRMP?



Embora, na realidade, o crédito dessa descoberta não se deva a

Roth, como tem sido apregoado, o seu artigo foi o ponto de partida para

a popularidade da teoria de matchings e desenho de mercados entre os

economistas. Neste artigo, ele descreve o mercado de médicos e hospitais e

relata a sua história que começou no início de 1900. O procedimento

descentralizado usado ao longo de 50 anos e os problemas encontrados, que

acarretavam mudanças nas regras da alocação, quase todos os anos, se

assemelhava muito com o que ocorre ainda no mercado da ANPEC no

Brasil.



Em 1951 o procedimento descentralizado deu lugar ao

centralizado, e o algorítmo NRMP passou a ser usado com sucesso por

cerca de 50 anos, quando foi mudado para um outro procedimento que

pudesse atrair os casais de médicos que não costumavam participar do

programa de matching.



O mercado de matching

de hospitais e médicos residentes

nos EUA



O programa de residências médicas teve início

no começo do século XX.

A competição entre os hospitais por residentes

gerou uma corrida por acordos cada vez mais

cedo na carreira dos estudantes de medicina.

A data na qual a maioria dos programas de

residência finalizava sua seleção passou do final

do último ano do curso de medicina para o

início do quarto ano.

Isto gerava ineficiência tanto para os hospitais,

que tinham que aceitar os residentes sem

conhecer suas notas finais, quanto para os

estudantes e escolas médicas, que tinham o

processo de ensino interrompido pelo processo de

seleção.



Em 1945 as universidades de medicina, reunidas na

Association of American Medical Colleges (AAMC)

decidiram não fornecer nenhuma informação sobre os

estudantes para os hospitais, antes de uma data pré-

estabelecida.



Um novo problema surgiu: o tempo de resposta

dado aos estudantes para que eles

respondessem às ofertas.

Os estudantes estavam dispostos a esperar o

máximo possível antes de aceitar uma oferta, na

esperança de receber outra oferta mais

preferida.

Um estudante que era pressionado a aceitar

uma oferta ficava insatisfeito se ele recebesse,

posteriormente, outra oferta mais preferida.

Os hospitais pressionavam os estudantes a

aceitar suas ofertas rapidamente, de forma a, em

caso de rejeição, terem tempo de fazer ofertas a

outros estudantes.

Um hospital ficava insatisfeito quando alguns

candidatos esperavam até o último minuto para

rejeitar suas ofertas e seus próximos candidatos

já tinham aceitado outras ofertas nesse período.



Para o ano de 1945, foi determinado que os

hospitais deveriam dar aos estudantes dez dias

de prazo para aceitar ou recusar as ofertas.

Para o ano de 1946, foi determinado um único

dia (1º de julho ) para que todas as ofertas

fossem feitas e nenhuma resposta poderia ser

exigida antes de 8 de julho.

Em 1949, a AAMC propôs que as ofertas fossem 

feitas por telegrama às 12:01 (no dia 15 de 

novembro), e que as respostas não fossem 

exigidas antes de 24:00 (meia-noite) do mesmo 

dia.

Em 1950, a resolução da AAMC teve incluída 

uma cláusula que dizia que "Hospitais e 

estudantes não podiam manter contato 

telefônico" antes de meia-noite.



A fim de evitar os problemas e os custos que

estes geravam, em 1951 foi acordado que um

mecansimo de matching centralizado deveria ser

desenvolvido.

Os candidatos deveriam listar, em ordem de

preferência, os programas de residência nos

quais desejavam ingressar, e os hospitais

deveriam ranquear os candidatos que desejavam

admitir. Todas as listas ordenadas seriam, então,

enviadas a uma Central, que organizaria o

matching de residentes e hospitais com base

nestas listas, e informaria a todos o resultado.

Este procedimento foi aplicado, com sucesso, de 

1951 até 1998, fazendo o matching de 

aproximadamente 20.000 médicos por ano. O 

mecanismo foi substituído por um novo em 1998 

para atrair a

participação dos casais de médicos.

( National Resident Matching Program – NRMP)

http://www.nrmp.org/


A inovação trazida com o artigo de Roth de 1984 para a Economia

está na abordagem que ele deu a esse mercado, que propiciou um tipo de

análise diferente da análise competitiva tradicionalmente usada em Economia

para mercados que envolvem demanda e oferta a preços dados. Roth destaca

os problemas enfrentados no mercado descentralizado e as medidas que foram

tomadas em vão pela Association of American Medical Colleges para resolver

esses problemas. Feito isto, ele modela o mercado como um mercado de

matching, usando o modelo de admissão dos estudantes às universidades

proposto por Gale e Shapley. Usa então o conceito de estabilidade de Gale e

Shapley para explicar as falhas desse mercado e para compreender e predizer

o comportamento dos participantes antes e depois da utilização do algorítmo

NRMP.

UM EXEMPLO DE DESENHO DE MERCADOS



Do ponto de vista da Teoria dos Jogos, a maior contribuição de

Alvin Roth em seu artigo de 1984 foi tornar público que havia um mercado

“do mundo real” que evoluíra durante cerca de 50 anos, por um processo

de ensaio e erro, usando procedimentos que produziam matchings instáveis,

para um certo tipo de equilíbrio. Este equilíbrio foi obtido usando-se um

procedimento centralizado que produzia matchings estáveis. Isto estava

de acordo com as predições da Teoria dos Jogos.



Este é um experimento real, conduzido de forma que as 

pessoas envolvidas tiveram tempo de entender a situação, e elas 

se comportaram exatamente de acordo com as predições da 

teoria dos jogos: o equilíbrio alcançado na prática pelo 

mercado de médicos e hospitais é o mesmo que tem sempre 

sido apregoado pela teoria dos jogos. Segundo Robert 

Aumann, um dos ganhadores do Nobel de Economia em 2005, 

esta foi a maior aplicação da teoria dos jogos à Economia. 



Esse artigo se tornou popular com a publicação do nosso livro em

1990. Expusemos a problemática do mercado de médicos e hospitais na

Introdução do livro. As perguntas que naturalmente emergem, que buscam

entender as razões das falhas do procedimento descentralizado e a razão do

sucesso do NRMP são respondidas com a teoria exposta no livro. Questões

sobre incentivos com que se deparam os agentes com a aplicação de um

procedimento centralizado são levantadas e respostas precisas são oferecidas

no texto.



Vários outros mercados de matching são analisados no

livro, com informação completa ou incompleta, com ou sem

dinheiro, com múltiplos parceiros ou não e com preferências

simples ou complexas. O livro examina a estabilidade das

alocações, as mudanças nos incentivos diante de diferentes regras

organizacionais e as restrições impostas por esses incentivos à

organização do mercado, tornando claro que conclusões são

robustas e quais dependem de hipóteses particulares do modelo.



Um recurso que facilitou enormemente o entendimento da teoria dos

matchings por parte dos não matemáticos foi o detalhamento didático das

demonstrações num nível que permite acompanhar os argumentos e

implicações lógicas sem muito esforço. Esta tática contribuiu para

desmistificar a idéia de que matching era coisa de matemáticos e para

matemáticos. Antes da publicação do livro, havia uns dez autores trabalhando

em matching, quase todos matemáticos. Uma mudança neste cenário marcou os

anos que se seguiram. Inúmeros autores, matemáticos e economistas,

começaram a despontar trazendo sua contribuição para o desenvolvimento da

teoria dos matchings.



Por exemplo, em 1993, quando me mudei do Departamento de

Matemática da PUC/RJ para o Departamento de Economia da UFRJ, descobri

que tínhamos no Brasil um mercado com características muito semelhantes

às do mercado americano. Tratava-se do mercado da ANPEC, que faz a

alocação dos economistas para os centros brasileiros de pós graduação. Em

1996 publiquei na Brazilian Econometric Review o primeiro estudo à luz da

teoria dos jogos sobre a organização do mercado da ANPEC, visto como um

mercado de matching. Este foi também o primeiro artigo na área de aplicação de

matching, conhecida hoje como school choice.

Logo começaram a aparecer artigos em que se estudavam outros

mercados, em outros países, de forma análoga à usada por Roth no mercado

dos médicos e hospitais.



Roth construiu uma escola em Harvard. Seus alunos estão em

várias universidades, ensinando e aplicando matching com sucesso! No

segundo semestre de 2012 mudou-se para Stanford.

Por minha vez, continuo analizando e modelando mercados de

matching à luz da teoria dos jogos, contribuindo para o desenvolvimento

da teoria de matchings, como seguidora da escola fundada por David

Gale.



Desenho de Mercados, que rendeu a Roth o  prêmio Nobel de 

Economia de 2012, surgiu das aplicações da teoria de matchings aos 

mercados reais. Sem dúvida, os resultados teóricos que têm sido 

estabelecidos e provados têm tornado mais claro o entendimento 

desses mercados o que tem consideravelmente ajudado às instituições 

que têm sido criadas para organizá-los. Assim, o prêmio Nobel 

outorgado a Roth e a Shapley representa a vitória de todos os autores 

que contribuíram com seus trabalhos para o desenvolvimento desta 

teoria.  

De qualquer modo, teoria e prática têm caminhado lado a

lado, o que tem tornado esta área de pesquisas tão atraente para

matemáticos e economistas.
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Em Desenho de Mercados, Roth atuou na organização dos mercados

de escolha de escolas públicas de primeiro grau em Boston e em Nova York.

Modelou o mercado de transplante de rins como um mercado de

matching e então, usando um algoritmo devido a Gale, conhecido na literatura

como “top-trading cycles” propôs uma reformulação no sistema de alocação

de rins para pacientes.



A inovação é que é possível fazer o transplante em uma pessoa com o doador

de uma outra. Por exemplo, poderia acontecer de eu ter um doador que não é

compatível comigo, mas o é com você; o seu doador não é compatível com você, mas

o é comigo. Se isto for detectado, podemos fazer a permuta dos doadores e salvar as

nossas vidas. A crítica maior a esse procedimento é que as quatro cirurgias devem ser

realizadas quase que simultaneamente, para evitar que, digamos, o meu doador desista

de doar o seu rim a você no momento em que eu receber o rim do seu doador. O

hospital deve ter a infra-estrutura necessária, incluindo as equipes médicas, para

realizar as quatro cirurgias ao mesmo tempo.

O algorítmo é mais geral e não se limita a dois pacientes. Aplica-se também

a permutações de três doadores, quatro, etc. Claramente, quanto maior o número de

pacientes e doadores envolvidos mais impraticável se torna a implementação do

algorítmo na vida real. Estudos têm sido feitos para resolver este tipo de problema.


