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RESUMO

A fraude é um problema que ocorre em muitos setores, causando prejuízos
financeiros e morais às organizações. Na indústria de seguros, a fraude pode ser
encontrada em todas as modalidades, incluindo a de saúde. Os algoritmos de
aprendizado de máquina podem ser usados para detectar fraudes em conjuntos de
dados. Para essa tarefa são muito estudados os algoritmos supervisionados como
Árvores de Decisão, Naïve Bayes, SVM e kNN. Esses algoritmos pressupõem que o
padrão de fraude no futuro será o mesmo que no passado o que resulta em uma
limitação devido a sua dependência de conhecimento prévio confiável. Na indústria
de seguros, a maioria das operadoras não possui recursos suficientes para examinar
todas as transações então essa presunção pode ser impraticável, já que as
informações anteriores podem estar incorretas. Outros problemas incluem a
qualidade dos dados que podem estar incompletos ou distorcidos e o
desbalanceamento dos dados já que usualmente há muito mais exemplos legítimos
do que fraudulentos. Um dos caminhos para se proceder nesses casos é a
composição de técnicas de inteligência artificial. A ideia é de que cada técnica atue
melhor do que outra em determinado aspecto e a composição de todas possa trazer
um resultado melhor do que fossem aplicadas isoladamente. Este trabalho teve por
objetivo introduzir um sistema composto de regras de produção e aprendizado de
máquina para descoberta de fraudes em seguros de saúde. Um protótipo foi criado,
executado e avaliado seguindo rígidos critérios. O resultado é de que a modelo
proposto respondeu com relativa eficácia ao problema apresentado.

Palavras-chave: aprendizado de máquina, regras
especialistas, detecção de fraudes, seguros de saúde

de

produção,

sistemas

ABSTRACT
Prototype based on production rules and machine learning for fraud discovery
in health insurance
Corporate fraud is a problem that occurs in many ways and causes financial
and moral damage to organizations. In the insurance industry, fraud can be found in
all modalities, including that of health. Machine learning algorithms can be used to
detect frauds in data sets. For that task, supervised algorithms such as Decision
Trees, Naïve Bayes, SVM, and kNN are widely studied. These algorithms
presuppose that the pattern of fraud in the future will be the same as in the past. It
results in a limitation due to the dependence of reliable prior knowledge. In the
insurance industry, most operators do not have enough resources to examine all
transactions so that presumption may be impracticable, since the previous
information may be incorrect. Other issues include the quality of data that may be
incomplete or distorted and the unbalance of data since there is usually much more
legitimate examples of what fraudulent. One way to proceed in such cases is the
composition of Artificial Intelligence techniques. The idea is that each technique
works better than another in a given aspect and the composition of all can bring a
better result than were applied in isolation. This work aimed to introduce a system
composed of production rules and machine learning for the discovery of fraud in
health insurance. A prototype was created, executed and evaluated following strict
criteria. The result is that the proposed model seemed to respond with relative
efficacy to the presented problem.

Keywords: machine learning, production systems, rule based systems, expert
systems, fraud detection, health insurance
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1 INTRODUÇÃO

Nessa seção são descritos os elementos principais que definem essa
pesquisa: Motivação, Objetivos, Justificativa, Contribuições, Método de Trabalho e
Organização do Texto.

1.1 Motivação

A fraude é um problema que ocorre em muitos setores, causando prejuízos
financeiros e morais às organizações. De acordo com Kirlidog e Asuk (2012), na
indústria de Seguros a fraude pode ser encontrada em todos os tipos de seguros,
incluindo o de saúde. De acordo com esses autores, as técnicas de mineração de
dados podem ser usadas para detectar fraudes em grandes conjuntos de dados de
seguros, o que incluem por exemplo os algoritmos para aprendizado de máquina
supervisionados.
Esses algoritmos partem do pressuposto de que o padrão de fraude no futuro
será o mesmo de que no passado, isso resulta em uma limitação devido a
dependência de conhecimento prévio confiável. Kim e Vasarhelyi (2012) verificaram
que isso pode ser impraticável no caso das seguradoras, já que as informações
anteriores podem estar incorretas porque a maioria das companhias não possui
recursos suficientes para examinar todas as transações.
Ainda no caso das seguradoras, Phua, Alahakoon e Lee (2004) apontaram
problemas típicos de qualidade porque os dados podem estar incompletos ou
distorcidos e também problemas de desbalanceamento já que usualmente há muito
mais exemplares legítimos do que fraudulentos.
Vários autores apresentaram soluções para o problema de descoberta de
fraudes em seguros. Entre as soluções apresentadas, há de composição de técnicas
de aprendizado de máquina. Rodrigues (2014) apresentou uma solução utilizando
múltiplos algoritmos de aprendizado de máquina com uma função de decisão
baseada em técnica de votos. Esse sistema foi sugerido como um detector de
fraudes em seguro de automóveis. Já Zhang e He (2017) projetaram um método
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composto baseado nas técnicas de detecção de anomalias e regressão para a
detecção de fraudes em seguros de saúde.
Por fim, Sinha e Zhao (2008) observaram que a incorporação de
conhecimento de domínio na forma de regras pode influenciar positivamente o
desempenho

de

classificadores,

especialmente

em

situações

em

que

o

conhecimento é parcial como o de fraudes em seguros. A combinação de
conhecimento na forma de regras de produção e algoritmos de aprendizado de
máquina foi investigada para a detecção de fraudes em seguros de saúde por
Pandey, Saroliya e Kumar (2017) e Shin, Hyunjung et al. (2012). Embora tal
combinação possa ser considerada como o estado da arte, pouco ou nenhum
estudo foi publicado com dados do mercado de seguros brasileiro o que serviu de
motivação para o presente trabalho.
Elabora-se, portanto, com base nas motivações previamente analisadas, a
seguinte pergunta de pesquisa: “Como a composição das técnicas de regras de
produção e de algoritmos de aprendizado supervisionado pode ser eficaz na
descoberta de fraudes em seguros de saúde no mercado nacional?”.

1.2 Objetivo

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um protótipo de um sistema
baseado em regras de produção e aprendizado de máquina para descoberta de
fraudes em seguros de saúde.
O protótipo será executado com diferentes configurações:
a) Apenas regras de produção;
b) Apenas algoritmos de aprendizado de máquina;
c) Com composição de ambas as técnicas acima.
Após a execução os resultados das diferentes configurações serão
comparados para determinar se a configuração com composição é a mais adequada
para responder ao problema da descoberta de fraudes, respondendo assim à
pergunta da pesquisa.
A base de regras será construída com auxílio de especialistas de uma grande
seguradora de saúde do mercado brasileiro.
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1.3 Justificativa

A combinação de conhecimento na forma de regras de produção e algoritmos
de aprendizado de máquina foi investigada para a detecção de fraudes em seguros
de saúde em outros países, representando o estado da arte nessa área. Pouco ou
nenhum estudo foi publicado com base em tal combinação com dados do mercado
de seguros brasileiro.

1.4 Contribuições

Espera-se que o presente trabalho possa contribuir para as áreas de
inteligência artificial e de descoberta de fraudes em seguros de saúde. Outros ramos
de seguros como o de automóveis e outras áreas além da securitária, também
poderão adaptar o sistema para sua realidade com pouca dificuldade dado que esse
estudo será bastante flexível.

1.5 Método de trabalho

Esta pesquisa será desenvolvida com base nas seguintes etapas:
i.

Pesquisa bibliográfica: nesta etapa serão levantadas informações
referentes a: seguros de saúde e fraudes; sistemas de regras de
produção; aprendizado de máquina; detecção de fraudes por inteligência
artificial. Para este último ponto será utilizada a técnica de revisão
sistemática definida por Biolchini et al. (2005) e Kitchenham (2004) para
se obter maior grau de confiabilidade sobre o real emprego da tecnologia
para a solução do problema;

ii.

Definição dos principais processos de descoberta de fraudes: nesta etapa
serão definidos os principais processos que envolvem a descoberta de
fraudes em seguros de saúde. Haverá a contribuição de especialistas de
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uma grande seguradora do mercado nacional. Esses processos serão
utilizados para a definição das regras do sistema especialista;
iii.

Definição do modelo de entidades e regras: consistirá em definir as
classes, suas associações e atributos mais adequados para um problema
de descoberta de fraudes. As regras serão compiladas com base nas
informações da etapa “ii”;

iv.

Obtenção da massa para treinamentos e testes: para a realização dos
treinamentos e testes, será considerada uma base de sinistros com casos
positivos e negativos para fraudes;

v.

Codificação das regras do sistema especialista: as regras serão
codificadas em uma ferramenta de distribuição gratuita;

vi.

Teste do sistema especialista: nessa etapa, o sistema é alimentado com a
massa de dados criada na etapa “iv”. Os dados serão inseridos no
ambiente na forma de fatos e objetos e as regras serão ativadas gerando
uma pontuação para cada fato. As pontuações assim geradas serão
armazenadas no próprio modelo gerado na atividade “iii” para posterior
uso e análise;

vii.

Execução dos algoritmos de aprendizado de máquina: nesta etapa, com o
auxílio de um executor de algoritmos de aprendizado de máquina de
distribuição gratuita, quatro algoritmos serão treinados e testados para
descoberta de fraudes na massa de dados da etapa “iv” sendo os
resultados armazenados;

viii.

Execução dos algoritmos de aprendizado de máquina com reforço: serão
executados os mesmos algoritmos da etapa “vii” com a massa de dados
reforçada com as pontuações do sistema especialista obtida em “vi” sendo
os resultados armazenados;

ix.

Análise de resultados e trabalhos futuros: nessa atividade será feita uma
comparação dos resultados obtidos nas etapas “vi” e “vii” com os
resultados esperados da massa de dados da etapa “iv”. Também serão
identificadas melhorias futuras que podem ser implementadas no modelo.
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1.6 Organização do texto

As demais seções deste texto são organizadas da seguinte forma:
Seção

2,

Trabalhos

Relacionados,

são

apresentados

os

trabalhos

relacionados que serviram de base para o presente estudo;
Seção 3, Fundamentação Teórica, são definidos conceitos relacionados a
seguros de saúde, fraudes, detecção de fraudes, sistemas especialistas e
aprendizado de máquina;
Seção 4, Especificação do Protótipo, são definidos os requisitos para o
desenvolvimento do protótipo. Também são apresentadas as regras utilizadas
pelos especialistas em detecção de fraudes e a base de dados que servirá
como teste e treinamento dos algoritmos;
Seção 5, Implementação e Execução do Protótipo, são apresentados a
implementação e a execução do protótipo tendo como base as especificações
da seção anterior;
Seção 6, Análise dos Resultados, os dados obtidos na etapa anterior são
discutidos, medidos e avaliados;
Seção 7, Conclusão, são comparados os resultados dos testes com os
resultados esperados. Também são sugeridos novos estudos que podem ser
realizadas como pesquisas futuras.
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2 TRABALHOS RELACIONADOS

Nesta seção serão apresentados os principais trabalhos relacionados que
serviram de base para o presente trabalho. A organização da seção ocorre da
seguinte forma:
Item 2.1, Método de seleção: são explicados o método de seleção dos
trabalhos;
Item 2.2, Trabalhos selecionados: são expostos os trabalhos selecionados.

2.1 Método de seleção

O método de escolha dos trabalhos consistiu de:
Parte 1, Revisão bibliográfica exploratória em português e em inglês e
consulta à literatura cinzenta1;
Parte 2, Revisão sistemática baseada nos achados da parte 1. O
planejamento e a execução da revisão sistemática podem ser examinados no
Apêndice.
A revisão sistemática foi realizada tendo como base o método definido por
Biolchini et al. (2005) e Kitchenham (2004). A ferramenta Start da Universidade
Federal de São Carlos (UFSCAR) foi empregada para apoiar e organizar a revisão
sistemática. Ao todo, cinco artigos foram escolhidos para compor a lista de trabalhos
relacionados conforme tabela 1:

Tabela 1 – Artigos escolhidas pela revisão sistemática
Base
Web of Science

Título
Incorporating domain knowledge
into data mining classifiers: An
application in indirect lending

Autor(es)

Ano

Sinha, Atish R.;
Zhao, Huimin

2008

1 Artigos não indexados nas principais bases de artigos mundiais
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Base

Título

Autor(es)

A scoring model to detect abusive
billing patterns in health insurance
claims
A model to detect potentially
fraudulent/abnormal wires of an
insurance company: An
unsupervised rule-based approach
An Anomaly Detection Method for
Medicare Fraud Detection

Scopus

Scopus

IEEE

Ano

Shin, H.; Park, H.;
Lee, J.; Jhee, W.C.

2012

Kim, Y.; Vasarhelyi,
M.A.

2012

W. Zhang; X. He

2017

Analyses and detection of health
Pandey, P.; Saroliya,
insurance fraud using data mining
2017
A.; Kumar, R.
and predictive modeling techniques

Scopus
Fonte: Autor

No próximo item são expostos os trabalhos selecionados.

2.2 Trabalhos selecionados

A combinação de técnicas de inteligência artificial, notadamente a abordagem
do problema por regras de produção juntamente com algoritmos de aprendizagem
supervisionado, vem sendo estudada por diversos autores como solução para a
detecção de fraudes em seguros de saúde em contraste com os problemas próprios
desse ramo.
Sinha e Zhao (2008) examinaram empiricamente se a incorporação de
conhecimento

de

domínio

influencia

positivamente

o

desempenho

de

classificadores, especialmente em situações em que o conhecimento é parcial e os
dados são limitados. Para isso, foi incorporado esse conhecimento ao processo de
classificação de crédito por aprendizagem de máquina e investigado se isso
resultaria em melhor desempenho do classificador. Os resultados ressaltam o
importante papel desempenhado pelo domínio de conhecimento na aprendizagem
de classificadores.
Shin et al (2012) criaram um sistema de pontuação gerado por regras para
quantificar o grau de abusividade aliado a classificadores para indicar os prestadores
com padrões de utilização semelhantes aos de fraudadores no mercado de seguros
de saúde sul-coreano. A validação dos dados do protótipo realizado no trabalho
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indicou que o modelo proposto foi amplamente consistente com as técnicas de
detecção manual usadas então para identificar potenciais fraudadores.
Zhang e He (2017) projetaram um método baseado nas técnicas de detecção
de anomalias e regressão para a detecção de fraudes em seguros de saúde na
China. No setor de seguros de saúde, as fraudes podem ser consideradas como
anomalias porque são eventos muito diferentes do comportamento normal. Na
solução proposta, um primeiro nível buscou solucionar o problema do tratamento
médico excessivo, para o qual foi proposto um algoritmo de detecção de anomalias.
O segundo nível utilizou um método de regressão para detecção dos exemplares
fraudulentos.
Para Pandey, Saroliya e Kumar (2017), um dos maiores problemas é de que
não existem parâmetros que indiquem facilmente se houve ou não o ato criminoso.
Esses autores realizaram várias combinações entre um sistema de pontuações
gerado por regras e algoritmos de aprendizagem de máquina para chegar ao melhor
modelo de previsão para o conjunto de dados.
Já Kim e Vasarhelyi (2012) avaliaram a utilização de algoritmos de
aprendizado de máquina não-supervisionada no problema de detecção de fraudes
no mercado de seguros norte-americano. Segundo esses autores, os resultados
desses métodos não são evidências diretas de que transações sinalizadas são
fraudulentas. Em vez disso, o objetivo dos métodos não supervisionados é informar
que as transações sinalizadas têm mais propensões a anomalias do que outras. Em
outras palavras, uma transação sinalizada pode ser legítima, incorreta ou
fraudulenta. Isto é claramente distinto dos métodos supervisionados, cujo resultado
seria por exemplo, legítimo ou fraudulento.
Kim e Vasarhelyi (2012) também apontaram que os métodos nãosupervisionados possuem uma grande desvantagem em relação ao supervisionados
porque a verificação dos modelos recém-criados é muitas vezes difícil, se não
impossível, devido à falta de disponibilidade de dados testáveis. Este artigo serviu
de apoio para a escolha no presente estudo dos algoritmos de aprendizado
supervisionados em detrimento dos não supervisionados.
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Na próxima seção são definidos os conceitos relacionados a seguros de
saúde, fraudes, detecção de fraudes, sistemas especialistas e aprendizado de
máquina.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nessa seção são os definidos os conceitos relacionados a seguros de saúde,
fraudes, detecção de fraudes, sistemas especialistas e aprendizado de máquina. A
organização da seção ocorre da seguinte forma:
Item 3.1, Seguros de saúde e fraudes: são explicadas algumas caraterísticas
do mercado de seguros nacional e o problema da fraude;
Item 3.2, Sistemas especialistas: são expostos conceitos associados aos
sistemas especialistas;
Item 3.3, Aprendizado de máquina: são apresentados conceitos relacionados
a aprendizagem de máquina. Também são descritos os métodos utilizados na
execução do protótipo.

3.1 Seguros de saúde e fraudes

De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, o sistema
público de saúde é universal, porém é permitida a iniciativa privada na assistência à
saúde, atividade regulamentada em 1998. O Ministério de Saúde é o órgão
responsável por fomentar políticas públicas e criar leis para toda a área de saúde e
desde 2000 conta com a ANS, sua agência reguladora (LARA, 2017).
Existem atualmente no país 759 operadoras privadas do tipo médicohospitalares

(que

eventualmente

também

ofertam

serviços

odontológicos)

atendendo 47.118.945 de segurados. Em 2017 a receita de contraprestações, que é
o pagamento pelo contratante de plano de saúde à operadora para garantir a
prestação dos serviços, foi de R$ 179.303.994.674,00 o que representa um aumento
de 10,97% em relação ao ano anterior. Já as despesas assistenciais, que são a
soma das despesas relacionadas à prestação direta dos serviços de assistência à
saúde, foram de R$ 150.583.574.464,00 representando um crescimento de 9,81%
em relação ao mesmo período (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR,
2018).
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A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (2015) define fraude “como
mentira ou omissão intencional da verdade com o objetivo de obter vantagem
econômica ilícita, para si ou para terceira pessoa, em prejuízo alheio”. Ainda
segundo a entidade, a fraude pode ser do tipo premeditada, quando o segurado
esquematiza ou tem conhecimento que ocorrerá o sinistro, ou do tipo oportunista,
quando o segurado não objetiva o sinistro, mas caso esse ocorra, ele tenta obter
vantagem. A fraude é considerada um crime pelo no artigo 171 do Código Penal que
também compreende o crime de estelionato.
Lara (2017) aponta que a fraude é cometida por todos os atores da cadeia de
saúde privada:
a) Governo: Uma regulação exagerada tem como implicação a criação de
oportunidade

para a

corrupção

com o

aumento das atividades

fraudulentas;
b) Operadoras: Elas podem cometer fraudes ou corrupção quando
transgridem as leis e normas de regulação, quando fraudam balanço
contábil ou quando subornam agentes públicos;
c) Prestadores de saúde privados: Geralmente ocorre quando os agentes
abusam na execução de tratamentos e exames pois são remunerados de
acordo com os procedimentos realizados;
d) Fornecedores e distribuidores: Eles podem induzir os prestadores de
serviço a utilizar os seus produtos a partir de incentivos financeiros;
e) Segurados: também podem participar da fraude.
Em pesquisa encomendada pela CNSEG ao IBOPE em 2011 foram
identificados os seguintes tipos de fraude originadas por parte do segurado dos
planos de saúde e de vida:
a) Fraudes leves: Definidas como infrações de pouca gravidade, que não
ameaçam a integridade física das pessoas nem as prejudicam
diretamente. Exemplos:


Emprestar a carteira do seguro saúde para uso de terceiros;



Fazer cirurgia estética, com base em falso diagnóstico de outra
patologia coberta pelo seguro.
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b) Fraudes médias: Similar às fraudes leves, mas representam atos de maior
importância jurídica. Exemplos:


Omitir doença pré-existente ao contratar seguro saúde;



Fornecer informações falsas de perfil e excluir riscos ao contratar
seguro para baratear o custo do prêmio;



Alterar a causa real da morte de segurado no atestado de óbito para
receber o seguro.

c) Fraudes graves: Podem prejudicar direitos de outras pessoas e até
mesmo

ameaçar seriamente

sua

integridade física.

Têm graves

implicações com a justiça. Exemplos:


Simular doença para ser hospitalizado e receber reembolso da diária
de internação;



Automutilação proposital de membros do corpo;



Simular falecimentos para receber seguro de vida;



Assassinar familiares para receber seguro de vida.

Um estudo da ENS de 2006 para mercado de seguro saúde, reportou que de
10% a 15% dos reembolsos pedidos são indevidos, de 12% a 18% das contas
hospitalares apresentam itens impróprios e de 25% a 40% dos exames laboratoriais
não são necessários. Se forem considerados os gastos em saúde do período de
2015 publicados pela ANS e forem aplicados os percentuais da ENS de 2006, pode
ser observada uma perda de mais de 12 bilhões de reais no caso das contas
hospitalares e de mais de 10 bilhões de reais no caso dos exames laboratoriais
(LARA, 2017). A tabela 2 mostra a simulação de perdas nos seguros de saúde:

Tabela 2 – Simulação das perdas com o problema das fraudes em seguros de saúde
Tipo de Despesa

Simulação com
Relatório ANS 2015
relatório ENS 2016
(R$)
(R$)

Consultas médicas em pronto socorro

4.639.342.722,00

-

Terapias

6.865.482.083,00

-

Internações

51.973.049.555,00

-
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Tipo de Despesa

Simulação com
Relatório ANS 2015
relatório ENS 2016
(R$)
(R$)

Demais despesas médico-hospitalares

5.573.465.709,00

-

Total contas hospitalares

69.051.340.070,00

12.429.241.213,00
(18%)

Exames laboratoriais

25.163.748.78,00

10.065.499.515,00
(40%)

Fonte: Lara (2017)

Barras (2018), em entrevista ao Cadernos de Seguros, apontou que valorizar
os honorários médicos para que ele não aceite propinas e valorizar a formação geral
dos profissionais em saúde são meio importantes para diminuir o problema no Brasil.
Outra ação seria a implantação de colegiados para avaliar os pedidos de cirurgias
feitas por médicos. Por fim, a medida mais importante segundo o entrevistado, é
convencer a população da importância de ouvir uma segunda opinião e ter voz ativa
perante seu médico.
No próximo item são expostos os conceitos associados aos sistemas
especialistas.

3.2 Sistemas especialistas

Os sistemas especialistas são uma área da inteligência artificial que utilizam
extensivo uso de conhecimento especializado para resolver problemas ao mesmo
nível que um ser humano emulando sua habilidade de tomada de decisão
(GIARRATANO; RILEY, 2005). Eles também são conhecidos como sistemas
baseados em conhecimento (SBC) e sistemas especialistas baseado em
conhecimento e possuem entre várias características as seguintes:
a) Disponibilidade ampliada: dependendo da implementação podem estar
presentes em qualquer tipo de computador;
b) Custo reduzido: apresentam custo de expertise por usuário reduzida de
forma significativa;
c) Continuidade: ao contrário dos seres humanos que podem se aposentar,
deixar a empresa ou morrer, os sistemas especialistas são duráveis;
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d) Múltipla expertise: o conhecimento de mais de um especialista humano
pode ser disponibilizado para trabalhar simultaneamente e continuamente
em um problema;
e) Resposta livre de sentimento todas as vezes: isto pode ser importante em
certas situações extremas em que a razão de um especialista humano
pode estar prejudicada devido a fatiga emocional ou física.
O conhecimento em um sistema especialista pode ser representando de
diferentes formas, como por exemplo regras e objetos. Uma regra corresponde a um
pequeno fragmento do conhecimento e assim foram popularizados por Newel e
Simon (1972 apud GIARRATANO et al., 2005) que também mostraram como o
raciocínio humano pode ser explicado por meio delas. De acordo com esses
autores, a memória de longa duração é onde o conhecimento é armazenado e
consiste em muitas regras do tipo SE … ENTÃO.
Em um sistema especialista, cada regra é identificada por um nome, seguida
da parte do SE da regra. A seção entre o SE e o ENTÃO é conhecida como
antecedente ou lado-esquerdo-da-regra (LER) e representa as condições da regra.
A seção após o ENTÃO da regra é conhecida como consequente ou lado-direito-daregra (LDR) e é uma lista de ações para serem executadas quando uma regra é
ativada.
Em contraste, a memória de curta duração é usada para armazenar
conhecimento temporário durante a resolução de problemas e representa o número
de fragmentos que podem ser acessados simultaneamente. Outro elemento
fundamental é o processamento cognitivo que tentará encontrar as regras que serão
ativadas pelo estímulo apropriado.
A seguir serão explorados os elementos que compõe um sistema
especialista.

3.2.1 Elementos de um sistema especialista

De acordo como Giarratano e Riley (2005), um sistema especialista é
composto dos seguintes componentes:
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a) Base de Conhecimento (BC), repositório do conhecimento na forma de
regras;
b) Memória de Trabalho (MT), repositório global de fatos e objetos utilizados
pelas regras;
c) Motor de Inferência (MI), aplicativo interpretador que, baseado nos dados

correntes armazenados na MT, escolhe e aplica as regras armazenadas
na BC;
d) Agenda, lista priorizada, revisada a cada ciclo do MI, de cópias de regras
(ativações) esperando para serem executadas;
e) Interface gráfica do usuário.
O MI opera no ciclo a seguir que corresponde à estrutura de controle:


Reconhecimento, busca de todas as regras da BC cujos LER foram
ativados pelos dados disponíveis na MT (match);



Seleção, priorização das regras encontradas no passo anterior para
determinar a ordem de execução (resolução de conflitos);



Ação, execução das ações do LDR da primeira regra selecionada no
passo anterior, remoção da regra da agenda e retorno para o primeiro
passo.

No ciclo do MI acima, o encadeamento ocorreu da direção dos antecedentes
para os consequentes. Por esta razão esse encadeamento é conhecido como direto
ou progressivo (forward chaining). Como o processo de reconhecimento se originou
no LER, pode-se afirmar que é orientado a dados.
Outra variação de encadeamento é o inverso ou regressivo (backward
chaining). O encadeamento ocorre da direção dos consequentes para os
antecedentes. Como o processo de reconhecimento se origina no LDR, pode-se
afirmar que é orientado a hipóteses.
De acordo com Waterman e Hayes-Roth (1978), os sistemas de produção são
uma variação de sistemas especialistas e sua principal característica é a de que
implementam regras no modelo explicadas no item anterior, também conhecidas
como regras de produção. Os sistemas de produção foram inicialmente empregados
em lógica simbólica por E.L.Post já nos anos 1940. Os então chamados sistemas de
produção de Post foram a base dos sistemas especialistas. A.A.Markov introduziu
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em 1954 um algoritmo de estrutura de controle para os sistemas de produção.
C.L.Forgy apresentou em 1982 o algoritmo Rete que armazena informação sobre as
regras em uma rede e a cada ciclo apenas as informações que foram alteradas são
checadas.
Os algoritmos de Markov e o Rete completaram a base dos sistemas
especialistas clássicos como ilustrado na figura 1:

Figura 1: Base dos sistemas especialistas clássicos

Fonte: Estendido de Giarratano e Riley (2005)

No item a seguir serão listados os casos apropriados para a utilização de um
sistema especialista.

3.2.2 Domínios apropriados para um sistema especialista

O domínio apropriado para a utilização de um sistema especialista depende
de alguns fatores (GIARRATANO; RILEY, 2005):
a) O problema poderia ser resolvido por programação convencional? Se a
resposta é sim, então um sistema especialista não é a resposta;
b) O domínio tem uma fronteira clara? É importante uma definição clara de
onde começa e termina o domínio;
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c) O conhecimento é dominantemente heurístico e incerto? Sistemas
especialistas são apropriados neste caso. O conhecimento do especialista
pode ser baseado em experiências e ele pode executar diversas tentativas
para aprimorá-lo. O mesmo se aplica ao sistema especialista, que
diferente dos sistemas convencionais não segue necessariamente uma
lógica ou algoritmos rígidos.

Na sequência serão explorados como os sistemas especialistas tem sido
implantados pelas instituições e empresas.

3.2.3 Implantações de sistemas especialistas

Seguindo o trabalho precursor de Newell e Simon na década de 1960, os
sistemas de produção alcançaram uma posição de destaque nas pesquisas de
inteligência artificial e psicologia cognitiva. Entre os muitos projetos destacam-se o
Meta-DENDRAL, um aplicativo projetado para formular regras de espectrometria de
massa que começou a ser desenvolvido em 1965 na Universidade de Stanford. Na
mesma universidade, nos anos 70 também foi criado o MYCIN que contém regras
para inferir o diagnóstico de infecções sanguíneas e recomendar o tratamento
adequado (WATERMAN; HAYES-ROTH, 1978).
Desenvolvido no Johnson Space Center da NASA entre os anos 1980 a 1990,
o CLIPS foi escrito em C e pode ser instalado e usado em uma ampla variedade de
plataformas (RILEY, 2018). Existem três maneiras de representar o conhecimento
no CLIPS:
a) Regras, que são principalmente destinadas ao conhecimento heurístico

baseado na experiência;

b) Deffunctions e funções genéricas, que são principalmente destinadas ao

conhecimento procedural;
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c) Programação orientada a objetos, também destinada principalmente ao
conhecimento procedimental. É possível desenvolver software usando
apenas regras, apenas objetos ou uma mistura de objetos e regras.
O Drools foi desenvolvido nos anos 2000 como um sistema de regras de
produção. A partir das versões mais recentes, ele implementa e estende o algoritmo
Rete que passou a denominar ReteOO, significando que o Drools possui uma
implementação do algoritmo Rete para sistemas orientados a objeto (JBOSS
DROOLS TEAM, 2018). O produto possui entre as principais características:
a) Implantação os métodos forward chaining e backward chaining;
b) Avaliação de regras de negócios e processamento complexo de eventos;
c) Interface gráfica onde os especialistas podem criar e testar regras de

produção;
d) Disponibilização gratuita de biblioteca em java e um plugin para o Eclipse
IDE.
No próximo item são expostos os conceitos associados ao aprendizado de
máquina.

3.3 Aprendizado de máquina

Para se entender bem a aprendizagem de máquina, é preciso ter uma boa
compreensão de seus princípios básicos. A primeira parte desse item fornece os
conceitos básicos dos algoritmos de aprendizado de máquina e as seguintes
oferecem uma breve iniciação sobre os métodos empregados no presente trabalho.

3.3.1 Conceitos básicos

De acordo com Goodfellow, Bengio e Courville (2016), um algoritmo de
aprendizado de máquina é um algoritmo que é capaz de aprender com os dados.
Com parte da inteligência artificial, o algoritmo precisa ser inteligente, ou seja, em
um ambiente de incertezas e sujeito a mudanças, ele precisa ser capaz de aprender
e se adaptar às mudanças.
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Às vezes não é possível ter um algoritmo para uma tarefa. Isso pode ocorrer
por incertezas como a falta do conhecimento das regras de como fazer ou porque as
regras mudam com o tempo. Contudo, se por um lado falta o conhecimento, por
outro pode sobrar dados. É possível compilar milhares de exemplares com saídas
conhecidas e pedir ao computador para extrair o algoritmo desses dados resolvendo
então o problema das incertezas.
A seguir serão revistos os tipos de problemas resolvidos por algoritmos de
aprendizado de máquina.

3.3.1.1 Tipos de problemas resolvidos por algoritmos de aprendizado de máquina

Muitos tipos de tarefas podem ser resolvidos com aprendizado de máquina.
Goodfellow, Bengio e Courville (2016) listam entre outros os seguintes:
a) Classificação: Neste tipo de tarefa, o aplicativo de computador é solicitado

a especificar a qual das categorias k algumas entradas pertencem;
b) Regressão: Neste tipo de tarefa, o aplicativo de computador é solicitado a

prever um valor numérico dadas algumas entradas;
c) Detecção de anomalias: Neste tipo de tarefa, o aplicativo de computador

filtra um conjunto de eventos ou objetos e sinaliza alguns deles como
sendo incomuns ou atípicos.
No item seguinte será explorada a classificação existente entre métodos no
que se refere a necessidade ou não de um supervisor.

3.3.1.2 Métodos supervisionados e não-supervisionados

No que se refere a necessidade ou não de um supervisor, Alpaydin (2010)
afirma que nos algoritmos de aprendizado supervisionado, o objetivo é aprender por
meio de uma entrada cujos valores corretos foram provisionados por um supervisor.
No aprendizado não-supervisionado, não há a figura do supervisor. Nesse caso o
objetivo é encontrar padrões por meio das entradas. Essa visão é compartilhada por
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Goodfellow, Bengio e Courville (2016) segundo os quais, o termo aprendizagem
supervisionada origina-se da visão do alvo que é fornecida por um instrutor ou
professor que mostra ao sistema de aprendizado de máquina o que fazer. Na
aprendizagem não-supervisionada, não há instrutor ou professor, e o algoritmo deve
aprender a entender os dados sem este guia.
No próximo item será explicada a classificação que existe entre métodos no
que se refere a obrigação ou não de um modelo.

3.3.1.3 Métodos paramétricos e não-paramétricos

Com relação a necessidade de um modelo como entrada para o algoritmo há
dois tipos: paramétricos e não paramétricos. Nos métodos paramétricos é assumido
que o modelo é válido para todas as entradas. Nos casos de regressão por exemplo,
se é utilizado um modelo linear, assume-se que para qualquer entrada, a saída é a
mesma função linear da entrada. Já nos casos de classificação, se é utilizada uma
densidade normal, assume-se que todos os exemplares pertencem a mesma
densidade. Alpaydin (2010) pontua que uma vantagem dos métodos paramétricos é
que reduz o problema da estimativa dos parâmetros de entrada porque o modelo é
definido antes; por outro lado, isso também é um problema se o modelo não puder
ser definido da forma correta.
Nos métodos não paramétricos, é assumido que todas as entradas que são
similares têm saídas similares. Os modelos são definidos dinamicamente pelos
algoritmos em tempo de execução de acordo com a interpretação dos exemplares e
por isso também são conhecidos como lazy algorithms, ou algoritmos preguiçosos
(ALPAYDIN, 2010).
No item a seguir serão exploradas as técnicas comumente empregadas para
treinamento, teste e avaliação de algoritmos.
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3.3.1.4 Treinamento, teste e métodos de avaliação de algoritmos

De acordo com Witten e Frank (2005), ao se tentar prever o desempenho de
um algoritmo, é natural se utilizar sua taxa de erro. A taxa de erro é a proporção de
erros cometidos em todo o conjunto de instâncias e mede o desempenho geral do
classificador.
É prática comum dividir a massa de dados em duas, sendo a primeira
conhecida como massa de treinamento e a segunda como massa de testes. Os
dados de treinamento são usados pelos métodos de aprendizado supervisionado
para criar o modelo. Os dados de teste são usados para calcular a taxa de erro do
modelo. Em geral, dois terços da massa de dados são reservados para o
treinamento e um terço é reservado para o teste, uma técnica conhecida como
holdout.
No entanto, os exemplares selecionados para treinamento ou teste podem
não serem representativos o suficiente. Uma forma simples de evitar este problema
é a técnica da validação cruzada ou k-fold. Nesta técnica a massa de dados original
é separada em k partições proporcionais, sendo uma delas reservada para teste as
restantes para treinamento. O treinamento e o teste são executados e a taxa de erro
do teste é armazenada. Um novo ciclo é inicializado utilizando-se outra partição
como teste e as demais para treinamento. O ciclo é executado até que todas as
partições sejam utilizadas como teste. O resultado final apresentado é a média de
todas as taxas de classificação incorretas.
Na lista de outras técnicas incluem-se a leave-one-out que é um caso
específico da k-fold e a bootstrap que busca formar novas massas de dados
manipulando a massa de dados original.
A seguir serão explorados alguns problemas típicos encontrados durante o
treinamento e teste de um algoritmo.

3.3.1.5 Overfitting, underfitting, bias e variância

De acordo com Goodfellow, Bengio e Courville (2016), ao treinar um modelo
de aprendizado de máquina a partir de um conjunto de treinamento, podem ser
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encontrados os chamados erros de treinamento. Já os erros de generalização ou de
teste são encontrados quando o algoritmo é exposto a um novo conjunto de dados,
o conjunto de teste. Sob esse processo, o erro de teste esperado é maior ou igual ao
valor esperado do erro de treinamento. Os fatores que determinam o desempenho
de um algoritmo de aprendizado de máquina são sua capacidade de fazer:
a) O erro de treinamento ser pequeno;
b) A diferença entre o treinamento e o erro de teste ser pequena.

Esses dois fatores correspondem aos dois desafios centrais da aprendizagem
de máquina: underfitting e overfitting. O underfitting ocorre quando o modelo não
consegue obter um valor de erro suficientemente baixo no conjunto de treinamento.
O overfitting ocorre quando a diferença do erro de treinamento e o erro de teste é
muito grande. Uma terceira situação seria a ideal, onde há um balanço entre as duas
primeiras (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016). A figura 2 ilustra as três
situações. As curvas representam os modelos e os pontos os exemplares:

Figura 2 – Underfitting, overfitting vs ideal

Fonte: Goodfellow, Bengio e Courville (2016)

Além dos conceitos acima, há os importantes conceitos de bias e variância. O
bias (viés) mede a diferença média entre os valores estimados e reais. A variância,
por outro lado, mede a variação dos erros quando se alterna entre o conjunto de
treinamento e o de testes. A figura 3 ilustra as quatro possíveis situações derivadas
do cruzamento entre bias e variância. Os pontos representam os exemplares.
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Figura 3 – Bias e variância

Fonte: Goodfellow, Bengio e Courville (2016)

No próximo item serão explorados os métodos de aprendizado de máquina
utilizados neste estudo.

3.3.2 Métodos de aprendizado de máquina

A seguir uma breve iniciação sobre os métodos SVM, Árvores de Decisão,
kNN e Naïve Bayes empregados no presente trabalho.
A escolha dos métodos se pautou pelos trabalhos de Sinha e Zhao (2008)
que também os utilizaram para detecção de fraudes. Outro critério de escolha foi o
fato de cada um implantar paradigmas diferentes: kernell machines, dividir e
conquistar, lazy algorithms e análise bayesiana respectivamente, os quais serão
devidamente explicados adiante.

3.3.2.1 Support Vector Machines (SVM)

O Support Vector Machines (SVM, em português Máquinas de Vetores de
Suporte, é um método paramétrico também conhecido pelo nome genérico de
Kernel Machines. O método pode ser aplicado tanto em problemas de classificação
como de regressão não-linear, contudo é nos problemas de classificação que ele
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tem obtido maior relevância (HAYKIN, 2009). O funcionamento básico ocorre pela
maximização das margens de separação em um hiperplano entre os casos
negativos e positivos dado um conjunto de treinamento.
O SVM pode gerar classificadores para conjuntos de dados lineares e não
lineares conforme explicado à frente.
Para conjunto cujos dados são linearmente separáveis, o SVM realiza
classificação por meio das margens da criação de margens do hiperplano.
Assume-se que para um conjunto x de dados linearmente separáveis, que
possui dois subconjuntos cujos saídas esperadas (d) são representadas +1 e -1, a
equação que realiza a separação que forma o hiperplano é dada por:
wTx + b = 0
onde x é o vetor de dados, w é peso ajustável do vetor e b é o bias.
É possível também afirmar que:
wTxi + b >= 0 para di = +1
wTxi + b < 0 para di = -1
O ponto mais perto da separação definida no hiperplano é chamado margem
de separação, denominado p. O objetivo do SVM é encontrar o chamado hiperplano
otimizado onde a margem de separação p é maximizada, isso ocorre encontrandose os parâmetros wo e bo conforme a fórmula:
woTx + bo = 0
onde os parâmetros wo e bo precisam satisfazer:
woTx + bo >= 0 para di = +1
woTx + bo < 0 para di = -1
Os pontos (xi, di) satisfeitos pelas condições acima são os chamados vetores
de suporte, daí o nome do algoritmo. Todos os demais pontos são irrelevantes, não
carregam informações, mesmo que uma parte deles sejam removidos não haverá
nenhuma mudança. O hiperplano otimizado e os vetores de suportes estão
ilustrados na figura 4:
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Figura 4 – Hiperplano otimizado e os vetores de suporte

Fonte: Alpaydin (2010)

Se o conjunto de dados não é linearmente separável, a solução acima não
funcionará. Há dois tipos de casos em que isso ocorre: o primeiro é onde um
exemplar pode estar do lado errado do hiperplano e o segundo é onde um exemplar
está do lado correto mas pode estar não suficientemente longe do hiperplano. Esses
casos podem ser observados na figura 5:

Figura 5 – Exemplares não linearizáveis

Fonte: Alpaydin (2010)

Uma forma de acomodar os objetos que não são linearmente separáveis é a
aplicação das variáveis de folga εi nas equações utilizadas para dividir o hiperplano
(ALPAYDIN, 2010). As variáveis εi medem o desvio do ponto de sua margem ideal.
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Para 0 < εi <= 1 o ponto está dentro da margem e do lado correto do hiperplano.
Para εi > 1 o ponto está do lado errado e a classificação por consequência está
incorreta.
Além das variáveis de folga, o algoritmo SVM utiliza a constante C, a qual
controla a razão entre a complexidade e a quantidade de pontos não classificados
corretamente.
O SVM é um dos mais utilizados e conhecidos métodos de aprendizado de
máquina. Isso deve-se a sua boa performance, capacidade de generalização,
facilidade de implementação e rigoroso fundamento teórico. A maior limitação do
método está ligada à sua alta demanda por processamento e armazenamento na
fase de treinamento sendo objeto de muitos estudos que procuram resolver isso com
técnicas de paralização e decomposição (HAYKIN, 2009).
O SVM combinado com outras técnicas de inteligência artificial foi empregado
em trabalhos como o de Sinha e Zhao (2008) para análise de crédito. No caso, o
SVM mostrou um desempenho impressionante em todos os critérios e ficou à frente
de outros métodos populares como o das redes neurais, regressão logística, Naïve
Bayes e árvores de decisão.

3.3.2.2 Árvores de decisão

A árvore de decisão é uma estrutura hierárquica de dados implementada pela
estratégia de dividir para conquistar. É um método não-paramétrico que pode ser
usado tanto para classificação como regressão (ALPAYDIN, 2010). Uma árvore de
decisão é composta de:
a) Raiz: Representa a população inteira ou amostra e isto ainda é dividido
em dois ou mais conjuntos homogêneos;
b) Particionamento: É um processo de dividir um nó em dois ou mais subnós;
c) Nó de decisão: Quando um sub-nó se divide em sub-nós adicionais, então
ele é chamado nó de decisão;
d) Folha: Os nós não divididos são chamados folhas;
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e) Poda: Quando é removido sub-nós de um nó de decisão, este processo é
chamado poda;
f) Ramo: Uma sub-seção da árvore inteira é chamada ramo ou sub-árvore;
g) Nó pai e filho: Um nó, que é dividido em sub-nós é chamado de nó pai de

sub-nós e os sub-nós são os filhos do nó pai.
O funcionamento básico para o treinamento e a construção da árvore
consiste em:
a) Escolhe-se os melhores atributos para dividir as instâncias e criar um nó
de decisão;
b) É repetido o processo para cada filho;
c) A parada ocorre quando:


Todas as instâncias têm o mesmo valor de atributo chave;



Não há mais atributos;



Não há mais instâncias.

Para o teste, dada uma entrada, para cada nó, um teste é aplicado e um dos
ramos é escolhido dependendo do resultado; esse processo é iniciado na raiz e
repetido recursivamente até uma folha ser escolhida: nesse ponto o valor definido
para a folha constitui o resultado. A figura 6 ilustra como uma árvore de decisão é
construída a partir de um nó inicial:

Figura 6 – Exemplo de árvore de decisão

Fonte: Autor

Há dois tipos de árvores de decisão: a de classificação e a de regressão,
cada uma com conceitos e utilizações diferentes conforme explicada a seguir.
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Árvores de classificação são utilizadas quando a resposta ou a variável de
destino é de natureza categórica. Árvores de classificação, como o nome indica, são
usadas para separar o conjunto de dados em classes pertencentes à variável de
resposta. Normalmente, a variável de resposta tem duas classes: Sim ou Não (1 ou
0). Para essas operações binárias utiliza-se algoritmos como CART - Classification
and Regression Trees. Se a variável de destino possuir mais de duas categorias,
pode-se utilizar o algoritmo C4.5, extensão do CART.
Em uma árvore de classificação padrão, a ideia é dividir o conjunto de dados
com base na homogeneidade dos dados. Medidas de impureza, baseadas na
computação da proporção dos dados que pertencem a uma classe, como a entropia,
são utilizadas para quantificar a homogeneidade nas árvores de classificação. A
entropia é um conceito que define o número de bits necessários, em média, para
representar a informação em falta (ALPAYDIN, 2010).
Já as árvores de regressão são necessárias quando a variável de resposta é
numérica ou contínua. Por exemplo, o preço previsto de um bem de consumo.
Assim, as árvores de regressão são aplicáveis ao tipo de previsão de problemas em
oposição à classificação.
Em uma árvore de regressão, a ideia é: como a variável de destino não tem
classes, é ajustado um modelo de regressão à variável de destino usando cada uma
das variáveis independentes. Então, para cada variável independente, os dados são
divididos em vários pontos de divisão. Em cada ponto de divisão, o "erro" entre o
valor previsto e os valores reais é levado ao quadrado para obter o erro quadrático
médio (EQM). Os erros do ponto de divisão entre as variáveis são comparados e a
variável / ponto que gera o EQM mais baixo é escolhido como o nó raiz / ponto de
particionamento. Este processo continua recursivamente.
Frequentemente um nó não é particionado se o número de exemplares
alcançando este nó é menor do que o número de exemplares do conjunto de
treinamento. Nesse caso a decisão baseada em poucos exemplares causa variação
e erros de generalização. O processo de parar a construção da árvore antes que
isso ocorra é denominado poda. Há também a pós-poda que consiste em localizar e
remover ramos desnecessários.
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As árvores de decisão são muito populares porque aprendem e respondem
rapidamente e são muito precisas em certos domínios. Outra característica que as
tornam populares é a interpretabilidade, pois a árvore pode ser convertida para um
conjunto de regras do tipo SE … ENTÃO que podem ser facilmente compreendidas
e implementadas. Por esta razão, as árvores de decisões são muito populares a
algumas vezes preferida em relação a métodos mais precisos, mas menos
compreensíveis (ALPAYDIN, 2010).
É possível utilizar uma árvore de decisão para extração das variáveis do
modelo, ou features. As features então podem ser empregadas em outros métodos
de aprendizado de máquina. Pode-se inclusive afirmar que as features perto da raiz
são as com maior peso (ALPAYDIN, 2010).
As árvores de decisão combinadas com outras técnicas de inteligência
artificial foram empregadas na detecção de fraudes em seguros de saúde em
trabalhos como o de Pandey, Saroliya e Kumar (2017), Shin et al. (2012) e Zhang e
He (2017). O mesmo com Sinha e Zhao (2008) para análise de crédito.

3.3.2.3 k-Nearest Neighbor

O k-Nearest Neighbor (KNN, em português k-Vizinho mais Próximo) é um
método não-paramétrico. Pode ser usado para classificação para os problemas com
variáveis categóricas e também para regressão nos problemas com variáveis
continuas. O funcionamento do KNN consiste em encontrar os k exemplares que
estão mais próximos da distância do ponto de consulta, daí o a prefixo “k” no nome
do método (ALPAYDIN, 2010).
O resultado baseia-se na média dos resultados dos k vizinhos mais próximos
se for um problema de regressão; para problemas de classificação, a maioria da
votação é usada.
As distâncias entre os exemplares podem ser calculadas por mais de uma
norma como a Euclidiana, a de Hamming e de Mahalanobis de acordo com cada
caso. Por exemplo, é sugerido usar a distância Euclidiana se for assumido que todas
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as entradas não são correlacionadas e possuem variâncias iguais (ALPAYDIN,
2010, p. 170-172).
A parte mais crítica no método é escolher o melhor k. O k muito baixo leva a
um bias baixo e variância alta. O k muito alto diminui a variância mas aumenta o
bias.
A figura 7 ilustra um exemplo de classificação de um novo exemplar levando em consideração os três vizinhos mais próximos (k=3) o novo exemplar
seria um quadrado, com seis vizinhos (k=6) ele seria um círculo:

Figura 7 – Exemplo classificação por KNN

Fonte: Alpaydin (2010)

Devido a sua simplicidade, o KNN é um dos métodos não-paramétricos mais
utilizados. Ele também é bem-sucedido em uma variedade de aplicações. Um dos
problemas do método é a grande demanda por processamento o que pode ser
resolvido por processamento paralelo (ALPAYDIN, 2010).
O KNN combinado com outras técnicas de inteligência artificial foi empregado
em trabalhos como o de Sinha e Zhao (2008) para análise de crédito. No caso, o
KNN mostrou um desempenho pobre em todos os critérios avaliados.
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3.3.2.4 Naïve Bayes

O Naïve Bayes (em português Bayes Ingênuo) é método paramétrico de
classificação baseado no Teorema de Bayes. O Teorema de Bayes é um princípio
estatístico para combinar conhecimento prévio das classes com novas evidências
coletadas de dados e pode ser usado para tarefas de predição (TAN; STEINBACH;
KUMAR, 2005).
O teorema de Bayes é dado por: seja X e Y um par de variáveis aleatórias.
Sua probabilidade conjunta, P(X=x, Y=y), refere-se à probabilidade que a variável X
assumirá o valor x e a variável Y assumirá o valor y; uma probabilidade condicional é
a probabilidade de que uma variável aleatória terá um valor particular dado que o
resultado para outra variável aleatória é conhecido; as probabilidades conjuntas e
condicionais para X e Y estão relacionadas nas seguintes formas:
P(X,Y) = P(YlX) * P(X) = P(XIY) * P(Y)
Reorganizando as duas últimas expressões há o teorema de Bayes:
P(Y|X) = P(X|Y) * P(Y) / P(X)
Considerando que X é o conjunto de atributos e Y é a variável de classe, se a
variável de classe tiver uma relação não determinística com os atributos, então é
possível tratar X e Y como variáveis aleatórias e capturar sua relação
probabilisticamente usando P(YIX). Esta probabilidade condicional também é
conhecida como probabilidade posterior ou posteriori para Y, em oposição à sua
probabilidade anterior ou a priori, P(Y).
O Naïve Bayes estima a probabilidade condicional de classe supondo que os
atributos sejam condicionalmente independentes (TAN; STEINBACH; KUMAR,
2005). Em termos simples, o algoritmo assume que a presença de um recurso
particular em uma classe não está relacionada à presença de qualquer outro
recurso, daí o prefixo Naïve. Com essa suposição de independência condicional, em
vez de computar a probabilidade condicional de classe para cada combinação de X,
só é necessário estimar a probabilidade condicional de cada Xi, dado Y. A Classe Xi,
mais provável é a que obtém o máximo produto.
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De acordo com Tan, Steinbach e Kumar (2005), o Naïve Baiyes é um
algoritmo robusto no sentido de poder isolar pontos de ruído porque estes ficam fora
de média durante o cálculo de estimavas das probabilidades condicionais de dados.
O algoritmo também pode manipular valores ausentes, ignorando o exemplar
durante a construção e a classificação do modelo. O Naïve Baiyes também é
robusto para atributos irrelevantes: se Xi é um atributo irrelevante, então P (Xi|Y) se
torna quase uniformemente distribuído.
O Naïve Baiyes combinado com outras técnicas de inteligência artificial foi
empregado em trabalhos como o de Sinha e Zhao (2008) para análise de crédito. No
caso, o algoritmo mostrou um desempenho mediano nos critérios avaliados.
Na próxima seção são definidos os requisitos para o desenvolvimento do
protótipo. Também são apresentadas as regras utilizadas pelos especialistas em
detecção de fraudes e a base de dados que servirá como teste e treinamento dos
algoritmos.
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4 ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO

Nessa seção são definidos os requisitos para o desenvolvimento do protótipo.
Também são apresentadas as regras utilizadas pelos especialistas em detecção de
fraudes e a base de dados que servirá como teste e treinamento dos algoritmos. A
organização da seção ocorre pela seguinte forma:
Item 4.1, Contexto: são apresentados os problemas e os ensejos de uma
grande seguradora do mercado nacional quanto à detecção de fraudes;
Item 4.2, Especificação das regras: são detalhadas as regras para detecção
de fraudes que farão parte do protótipo;
Item 4.3, Base de dados: é descrita a base de dados utilizada nas fases de
treinamento e de teste do protótipo;
Item 4.4, Especificação dos métodos de aprendizado de máquina: são
descritos os algoritmos de aprendizados de máquina escolhidos para o
presente trabalho;
Item 4.5, Especificação do protótipo: será descrito o protótipo e como ele será
executado.

4.1 Contexto

Para a elaboração dos requisitos do protótipo houve a colaboração de uma
grande seguradora do mercado nacional da área de saúde. O objetivo da
cooperação foi entender o processo utilizado para detecção de fraudes, algumas das
principais regras empregadas no processo e as dificuldades dos especialistas
encarregados da execução desse processo.
O processo em questão é executado para detecção de fraudes em
solicitações de reembolso de sinistros de saúde. A solicitação de reembolso é
realizada pelo próprio segurado quando este não utiliza a rede referenciada da
seguradora, tomando serviços de quaisquer outros hospitais, clínicas e consultórios.
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O processo de comprovação de fraudes é realizado por meio de denúncias ou
por detecção de anomalias. As denúncias de fraudes são realizadas pelos analistas
de reembolso e estão relacionadas principalmente a falsas apresentações como, por
exemplo, recibos ou notas fiscais que aparentam terem sidos adulterados para
modificar o valor ou o nome do segurado. A detecção de anomalias é realizada por
especialistas em fraudes e visa detectar majoritariamente o problema do
parcelamento de recibos.
O parcelamento de recibos é uma fraude que ocorre quando o valor do
procedimento é maior do que o valor reembolsável pela seguradora. Para contornar
isto, mais de um recibo ou nota fiscal são emitidos pelo prestador, com valores
menores e dentro do valor reembolsável e com datas diferentes. Outra modalidade é
o parcelamento utilizando outros membros do grupo familiar: nesse caso, as datas
são iguais, mas o nome do paciente em cada recibo é trocado sugerindo que o
procedimento foi realizado por diferentes membros da mesma família.
Em ambos os casos de parcelamento, o especialista realiza cruzamentos no
banco de dados de sinistros para detectar segurados ou grupos familiares com
frequência de utilização maiores que o normal. Outra característica buscada são
atendimentos com valores menores que o normal para os mesmos tipos de
procedimento e de plano o que sugere que o valor mais baixo foi provocado pelo
parcelamento. A tarefa de busca de dados é árdua porque não é automatizada e por
isto requer analistas dedicados e também

consome bastante tempo de

processamento no servidor de banco de dados devido ao alto volume de
informações que precisam ser cruzadas.
Uma das sugestões recebidas pelos especialistas em fraudes da seguradora
em questão é da criação de um sistema que possa realizar automaticamente as
suas tarefas. O sistema executaria o trabalho repetitivo e possibilitaria que os
especialistas tenham que intervir no processo somente em momentos de tomadas
de decisão.
Levantou-se também que esse sistema pudesse ser fundamentado em
aprendizado de máquina: porém, como elucidado na seção anterior, esses sistemas
tendem a padecer em cenários com grande desbalanceamento de dados o que
torna cara a tarefa de treinar algoritmos. O temor é que muitos casos de falsos
positivos para fraudes seriam trazidos para a análise humana impactando a
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produtividade da área responsável pelas análises de solicitações de reembolso.
Outra possibilidade seria o emprego de um sistema baseado em regras, que como
visto, tem a virtude de poder substituir especialistas humanos de forma muito
precisa. Por outro lado, as fraudes em seguros de saúde tendem a evoluir
constantemente e as regras logo ficariam defasadas.
Dado o cenário, criou-se a proposição de um sistema de detecção de fraudes
baseado em etapas, cada uma empregando uma das técnicas. A primeira etapa é a
de um sistema baseado em regras que recebe como entrada o sinistro. Essa etapa
tem como objeto realizar o reforço dos dados, o que ocorre com a adição de índices
de probabilidade de fraude para o sinistro. A segunda etapa é um sistema baseado
em aprendizado de máquina que recebe os dados do sinistro reforçados pela
primeira etapa. O objetivo dessa etapa é apontar para os especialistas a existência
de fraude. A figura 8 ilustra a proposta:

Figura 8 – Arquitetura proposta

Fonte: Autor

A hipótese - que é tema central dessa dissertação - é de que os índices de
fraudes apontados pelo sistema de regras possam aumentar a acurácia do sistema
baseado em aprendizado de máquina.
Somente o caso de parcelamento de recibos será explorado por esse
protótipo porque esse parece ter complexidade suficiente para provar o conceito e
tem representatividade dentro do problema de fraudes em sinistros.
No próximo item são detalhadas as regras para detecção de fraudes que
farão parte do protótipo.
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4.2 Especificação das regras

Nesse item são detalhadas as regras que os especialistas utilizam para a
detecção do caso do parcelamento de recibos e também para outros casos
menores. A ideia é utilizá-las no sistema baseado em regras para estabelecer os
índices de fraudes que servirão para enriquecer os dados a serem processados pelo
sistema baseado em aprendizado de máquina.
Para o parcelamento de recibos foi entendido que há uma tendência maior de
ocorrer quando o sinistro possui as seguintes características:
a) O tipo de serviço é o de Consultas Médicas em Consultórios ou o de

Acupuntura;
b) O plano do beneficiário é o Executivo;
c) A taxa de sinistros por pessoa ou a taxa de sinistros por grupo familiar são

maiores ou iguais que as taxas correspondentes dos sinistros sem fraude.
Os valores são 0.18 e 0.23 respectivamente;
d) O valor cobrado é menor ou igual que a média do valor para o mesmo

procedimento e plano.
Tendo em vista a construção de um sistema baseado em regras e para
assinalar que se trata de um caso de parcelamento, foi especificada uma variável
categórica chamada parcelamentoRecibo que será assinalada com o valor
VERDADEIRO em caso de ocorrência dos quatro itens.
Há também a hipótese de os eventos acima ocorrerem de forma isolada ou
não necessariamente juntos configurando outras situações. As situações podem ser
por exemplo erros de digitação ou eventos atípicos como o de uma doença grave
que obriga o segurado a utilizar mais vezes o seguro. Devido a isto foi levantado que
seria também interessante a utilização de uma variável quantitativa discreta nomeada aqui como score - para atribuir um ponto para cada ocorrência encontrada
por sinistro. O score seria então enquadrado em faixas e assim transformado em
uma variável categórica ordinal especificada como faixaProbalidadeFraude.
Além das ocorrências relacionadas ao parcelamento, podem ser incluídos no
protótipo outros eventos que são vistos pelos especialistas como anormalidades a
serem consideradas no score:
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a) A diferença de dias entre a adesão ao plano e a ocorrência do sinistro for
menor ou igual a 90;
b) A consulta médica em consultório ter sido realizada em um domingo ou
feriado nacional;
c) O CRM do médico estiver em um status diferente de ATIVO, e.g.
FALECIDO;
d) A unidade federativa do CRM for diferente da do segurado.

A compilação dos requisitos deu origem as regras conforme a tabela 3:

Tabela 3 – Especificação das regras do protótipo
Nome da regra

Explicação

servAltaIncParc Regra em
linguagem
natural

Descrição da regra
Quando um objeto Sinistro está em memória e o atributo do
serviço é igual a “Consulta Médica em Consultório” ou
“Acupuntura” esta regra é ativada. No consequente é atribuído
VERDADEIRO ao servicosAltaIncidenciaParc, um dos atributos
utilizados no encadeamento da regra de parcelamento
SE serviço=Consulta Médica em Consultório OU
serviço=Acupuntura ENTÃO
servicosAltaIncidenciaParc=VERDADEIRO

Objeto(s)
Sinistro
envolvido(s)
Quando um objeto Beneficiario está em memória e o atributo
do plano é igual a “Executivo” esta regra é ativada e é atribuído
Explicação
VERDADEIRO ao planosAltaIncidenciaParc, um dos atributos
utilizados no encadeamento da regra de parcelamento
plAltaIncParc Regra em
SE plano=Executivo ENTÃO
linguagem
planosAltaIncidenciaParc=VERDADEIRO
natural

utiAbusiva

Objeto(s)
Beneficiario
envolvido(s)
Quando um objeto Beneficiario está em memória e os atributos
das taxas de sinistros por pessoa ou das taxas de sinistros por
grupo familiar são maiores ou iguais a 0.18 e 0.23
Explicação respectivamente esta regra é ativada. No consequente, é
somado dois pontos ao score e é também atribuído
VERDADEIRO a utilizacaoAbusiva, um dos atributos utilizados
no encadeamento da regra de parcelamento
SE txSinistroPessoa>=0.18 OU txSinistroFamilia>=0.23
Regra em
ENTÃO
linguagem
score=score+2
natural
utilizacaoAbusiva=VERDADEIRO
Objeto(s)
Beneficiario
envolvido(s)
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Nome da regra

Explicação
vlMenorMedia
Regra em
linguagem
natural

probParc

difDias

Descrição da regra
Quando um objeto Sinistro está em memória e o atributo do
valor cobrado é menor ou igual ao da média do valor para o
mesmo procedimento e plano esta regra é ativada. No
consequente, é somado um ponto ao score e atribuído
VERDADEIRO a valorMenorMedia, um dos atributos utilizados
no encadeamento da regra de parcelamento
SE valItem<=mediaProcedimento ENTÃO
score=score+1
valorMenorMedia=VERDADEIRO

Objeto(s)
Sinistro
envolvido(s)
Quando um objeto Sinistro está em memória e os atributos
servicosAltaIncidenciaParc, planosAltaIncidenciaParc,
utilizacaoAbusiva e valorMenorMedia forem VERDADEIRO
Explicação
esta regra é ativada. No consequente, é somado dois pontos
ao score e também atribuído VERDADEIRO a
parcelamentoRecibo, indicativo de parcelamento de recibo
SE servicosAltaIncidenciaParc=VERDADEIRO E
planosAltaIncidenciaParc=VERDADEIRO E
Regra em
utilizacaoAbusiva=VERDADEIRO e
linguagem
valorMenorMedia=VERDADEIRO ENTÃO
natural
score=score+2
parcelamentoRecibo=VERDADEIRO
Objeto(s)
Sinistro
envolvido(s)
Quando um objeto Sinistro está em memória e a diferença de
dias entre o atributo da data de atendimento e o da data de
Explicação adesão ao plano do objeto agregado Beneficiario for menor ou
igual a 90 esta regra é ativada. No consequente, é somado um
ponto ao score
Regra em
SE difDias(datAdesaoPlano E datAtendimento)<=90 ENTÃO
linguagem
score=score+1
natural
Objeto(s)
Sinistro
envolvido(s) Beneficiario

Explicação
domFeriado

Regra em
linguagem
natural

Quando um objeto Sinistro está em memória e o atributo da
data de atendimento for correspondente a um domingo ou a
um feriado nacional e o atributo do serviço é igual a “Consulta
Médica em Consultório” esta regra é ativada. No consequente,
é somado um ponto ao score
SE domingo Feriado(datAtendimento)=VERDADEIRO E
serviço= a “Consulta Médica em Consultório” ENTÃO
score=score+1

Objeto(s)
Sinistro
envolvido(s)
crmInativo

Explicação

Quando um objetoMedico está em memória e o atributo do
status do CRM for correspondente a FALECIDO, CASSADO,
CANCELADO ou APOSENTADO esta regra é ativada. No
consequente, é somado um ponto ao score
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Nome da regra
Regra em
linguagem
natural

difEstados

probMedia

probAlta

Descrição da regra
SE statusCRM=FALECIDO OU statusCRM=CASSADO OU
statusCRM=CANCELADO OU statusCRM=APOSENTADO
ENTÃO
score=score+1

Objeto(s)
Médico
envolvido(s)
Quando um objetoMedico está em memória e o atributo da
unidade federativa do CRM for diferente da unidade federativa
Explicação
do objeto associado Beneficiario esta regra é ativada. No
consequente, é somado um ponto ao score
Regra em
SE ufCrm<>ufSegurado ENTÃO
linguagem
score=score+1
natural
Objeto(s)
Médico
envolvido(s)
Quando um objeto Sinistro está em memória e o score for
Explicação menor ou igual a 4 e menor que 7 esta regra é ativada e é
atribuído MEDIA a faixaProbalidadeFraude
Regra em
SE score>=2 E score<6 ENTÃO
linguagem
faixaProbalidadeFraude=MEDIA
natural
Objetos
envolvidos

Sinistro

Explicação

Quando um objeto Sinistro está em memória e o score for
maior ou igual a 7 esta regra é ativada e é atribuído ALTA a
faixaProbalidadeFraude

Regra em
linguagem
natural

SE score>=6 ENTÃO
faixaProbalidadeFraude=ALTA

Objeto(s)
Sinistro
envolvido(s)
Fonte: Autor

A seguir é descrita a base de dados utilizada nas fases de treinamento e de
teste do protótipo.

4.3 Fonte de dados e diagrama de classes

Uma base de dados no formato CSV com informações de 24.679 sinistros
relacionados aos serviços de Consultas Médicas em Consultórios e Acupuntura,
dentre os quais 149 casos de fraudes de parcelamento de recibos, foi providenciada
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para poder ser utilizada nas fases de treinamento e de teste do protótipo. Os dados
da base de dados obedecem a especificação mostrada na tabela 4:

Tabela 4 – Especificação da base dados utilizadas no protótipo
Nome da Coluna
Tipo de Dado
Descrição do Campo
datInclusao
data
Data de apresentação do sinistro
datAtendimento
data
Data do atendimento/execução do procedimento
qtdServCobrada
inteiro(11) Quantidade de procedimentos cobrada
Indentificador do item (se sinistro possui múltiplos
codItem
texto(45) itens)
valItem
decimal(12,2) Valor cobrado
servico
texto(45) Serviço/procedimento
Código que identifica o tipo de atendimento
médico prestado (2=Day Hospital, 3=Internado,
4=Internado, 5=Não Internado, 6=Clínico,
codTipoAtend
texto(45) 7=Cirúrgico, 8=Parto / Maternidade)
flgSitEmergencia
texto(1)
Situação de emergência (1=sim, 0=não)
Código que identifica o tipo de internação (0=Nao
Identificado, 1=Pronto Socorro, 2=Day Hospital,
3=Internado-Enfermaria, 4=Internado-Apto,
codTipoInternacao
texto(45) 5=Ambulatorial)
flgInternacao
texto(45) Identificação se é internação (1=sim, 0=não)
flgConsulta
texto(1)
Identificação se é consulta (1=sim, 0=não)
codPrestador
inteiro(20) Código interno do prestador
codEmpresaBenef
texto(5)
Código interno empresa do segurado
codBenef
texto(15) Código interno do segurado
codGrupoFamiliarBenef
texto(9)
Código de identificação do grupo familiar
codMembroFamiliarBenef

texto(2)

idadeBenef
codSexoBenef
ufBenef
flgLiminar
plano

inteiro(11)
texto(1)
texto(2)
texto(1)
texto(45)

codProduto
datAdesaoPlano
datExclusaoPlano

inteiro(11)
data
data

codConsProf
sigUfCrm
numCrm

texto(45)
texto(2)
inteiro(20)

Código de identificação do integrante do grupo
familiar sendo 01 o titular
Idade em anos do segurado no momento do
sinistro
Sexo do segurado
Sigla do estado da residência do segurado
Possui liminar na justiça (S=sim, N=não)
Plano contratado pelo segurado
Código do produto de saúde contratado pelo
segurado
Data de adesão ao plano
Data de exclusão do plano
Sigla do conselho profissional (e.g. CRM se é
médico)
Estado do CRM se é médico
Número do CRM se é médico
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Nome da Coluna

Tipo de Dado

statusCrm

texto(45)

txSinistroPessoa

txtSinistroFamilia

valMediaProcedimento
flgFraude
Fonte: Autor

Descrição do Campo
Status do CRM (INTERDICAO CAUTELAR
TOTAL, SUSPENSO POR ORDEM JUDICIAL
TOTAL, INSCRICAO ANULADA, NAO
INFORMADO, SUSPENSO TOTAL,
APOSENTADO, CASSADO, ATIVO,
CANCELADO, SITUACAO NAO INFORMADA,
INOPERANTE, TRANSFERIDO).

Taxa de de sinistros por pessoa nos últimos 90
dias. O cálculo é dado pela divisão da quantidade
sinistros do mesmo tipo de procedimento
decimal(12,2) apresentado pela mesma pessoa por 90
Taxa de de sinistros por grupo familiar nos últimos
90 dias. O cálculo é dado pela divisão da
quantidade sinistros do mesmo tipo de
procedimento apresentado pelo grupo familiar por
decimal(12,2) 90
Valor médio dos últimos dos 90 dias dos valores
apresentados pelo mesmo procedimento e
decimal(12,2) mesmo plano
booleano Indentica de houve fraude ou não (S=sim, N=não)

A partir das especificações do modelo de dados e dos requisitos elaborou-se
o diagrama de classes em UML conforme ilustrado na figura 9:

Figura 9 – Diagrama de classes do modelo de dados

Fonte: Autor
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No próximo item são descritos os algoritmos de aprendizados de máquina
escolhidos para o presente trabalho.

4.4 Especificação dos métodos de aprendizado de máquina

Os métodos de aprendizado de máquina escolhidos para o processamento
foram: SVM, Árvore de Decisão, kNN e Naïve Bayes. A escolha foi pautada pelo
trabalho de Sinha e Zhao (2008) que os utilizaram para detecção de fraudes. Outro
critério de escolha foi o fato de cada um implantar paradigmas diferentes: kernell
machines, dividir e conquistar, lazy algorithms e análise bayesiana respectivamente,
os quais foram devidamente explicados na seção 2.
Na sequência será descrito o protótipo e como ele será executado.

4.5 Especificação do protótipo

A etapa do sistema baseado em regras será codificada tendo como base a
API de um produto específico para a área de sistemas especialistas.
A etapa baseada de aprendizado de máquina não será codificada por este
autor. Para o presente estudo optou-se pela utilização de uma ferramenta executora
de algoritmos que já possua os métodos selecionados para o estudo implementados
dentro de seu ambiente. Essa ferramenta também deverá ser capaz de gerar
automaticamente os índices de performance para posterior avaliação dos resultados.
Para ambas as etapas, são requisitos que:
a) Sejam baseadas em produtos de distribuição gratuita;

b) Rodem no sistema operacional Windows ou Linux;
c) Suportem arquivos do tipo CSV como entrada

O processamento se dará pelas seguintes etapas:
a) Enriquecimento de dados: para essa etapa a massa de dados de com os

sinistros fora disponibilizada no formato CSV (arquivo 1). O sistema
baseado em regras será executado tendo como entrada o arquivo 1. Por
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meio das ativações das regras, o sistema gerará para cada sinistro os
valores para os atributos faixaProbalidadeFraude, parcelamentoRecibo e
score. Esses atributos poderão adquirir os seguintes valores:


faixaProbalidadeFraude: BAIXA (valor default), MÉDIA, ALTA;



parcelamentoRecibo: FALSO (valore default), VERDADEIRO;



score: valores entre 0 (default) e 10 (máximo alcançado).

O sistema gravará um segundo arquivo (arquivo 2) no formato CSV com a
massa de dados de treinamento e os três novos atributos.
b) Execução dos algoritmos de aprendizado de máquina com o arquivo com

reforço: a ferramenta executora de algoritmos de aprendizado de máquina
é executada recebendo como entrada o arquivo 2. A performance de cada
algoritmo será anotada;
c) Execução dos algoritmos de aprendizado de máquina com o arquivo sem

reforço: a ferramenta executora de algoritmos de aprendizado de máquina
é executada recebendo como entrada o arquivo 1. A performance de cada
algoritmo será anotada.
Na próxima seção são apresentados a implementação e a execução do
protótipo tendo como base as especificações desta seção.
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5 IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROTÓTIPO

Nesta seção é apresentada a implementação e a execução do protótipo tendo
como base as especificações da seção anterior. A organização da seção ocorre da
seguinte forma:
Item 5.1, Implementação e execução da etapa de sistema especialista: são
apresentadas a definição, implementação, métodos de avaliação e a
execução da etapa de sistema especialista;
Item 5.2, Implementação e execução da etapa de aprendizado de máquina:
são apresentadas a ferramenta definida para ser a executora de algoritmos,
algoritmos selecionados, métodos de avaliação e a execução da etapa de
aprendizado de máquina.

5.1 Implementação e execução da etapa de sistema especialista

Neste item são apresentadas a definição, implementação, métodos de
avaliação e a execução da etapa de sistema especialista.

5.1.1 Definição e implementação da etapa de sistema especialista

A linguagem de programação selecionada para a etapa foi a Java, versão 7. A
IDE para codificação foi o Eclipse, versão 4.4.2. O Java e o Eclipse são ferramentas
livres, bastante utilizadas no mercado e de conhecimento do autor desse trabalho.
A API para Sistema Especialista foi a do Drools, versão 6.2.0. Essa API é
disponibilizada gratuitamente pela Redhat e pode ser executada por aplicativos
escritos em Java. A compilação das regras se dá por meio de um formato chamado
DRL (Drools Rule Language) que obedece a seguinte estrutura (JBOSS DROOLS
TEAM, 2018):
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rule "nome da regra"
when
“lado esquerdo da regra”
then
“lado direito da regra”
end
As regras sintetizadas nesse formato são gravadas em um arquivo texto com
a extensão .drl e adicionadas no pacote do aplicativo na IDE Eclipse conforme pode
ser observado na figura 10:

Figura 10 – Regra no formato DRL na IDE Eclipse

Fonte: Autor
Ao ser executado, o programa Java insere a instância do objeto Sinistro em
questão em uma sessão do Drools denominada kSession. Na sequência, o método
fireAllRules() é invocado para que haja o processamento das regras contidas no
arquivo DRL. Para as regras ativadas, o lado direito é executado causando a
alteração dos atributos faixaProbalidadeFraude, parcelamentoRecibo ou score
através do comando modify().
O projeto da codificação da etapa de sistema especialista é chamado de
Protótipo

e

está

disponível

publicamente

https://github.com/JoseWander/Experimento.

na

internet

no

endereço
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5.1.2 Seleção dos métodos de avaliação de desempenho do sistema especialista
Para a avaliação de desempenho das execuções do sistema especialista foi
utilizado o mesmo processo do trabalho de Pandey, Saroliya e Kumar (2017), ou
seja, foram analisadas as taxas de sensibilidade, especificidade, sucesso e erro.
Apesar desses autores terem utilizado estas avaliações para as execuções dos
algoritmos de aprendizado de máquina, no presente trabalho optou-se por utilizá-las
também para a etapa de sistema especialista.
De acordo com Witten e Frank (2005), para todas as taxas acima verifica se a
classificação na fase de testes ocorreu de acordo com o previsto. Os verdadeiros
positivos (VP) e os verdadeiros negativos (VN) são classificações corretas. Os falsos
positivos (FP) ocorrem quando o resultado é incorretamente previsto como sim (ou
positivo) quando na verdade não é (negativo). Os falsos negativos (FN) ocorrem
quando o resultado é incorretamente previsto como negativo quando é realmente
positivo.
A taxa de sensibilidade se refere a capacidade do sistema em predizer
corretamente uma condição para casos que realmente a têm e é dada pela fórmula:
VP / (VP + FN)
Já a taxa de especificidade mostra a capacidade do algoritmo em predizer
corretamente a ausência de uma condição para casos que realmente não a têm e é
definida por:
VN / (VN + FP)
A taxa de sucesso por sua vez se dá por:
(VP + VN) / (TP + FP + TN + FN)
Por fim, a taxa de erro é definida da seguinte forma:
(FP + FN) / (TP + FP + TN + FN)
Para as taxas de sensibilidade e especificidade, quanto mais próximo de 1
(um) melhor é o resultado. No caso da taxa de sucesso, quanto mais próximo de 100
é melhor e na de erro, quanto mais próximo de zero é melhor
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5.1.3 Execução da etapa de sistema especialista

Para a execução do protótipo foi utilizado um computador portátil da marca
Samsung com processador da marca Intel modelo Core i5 de 2,5 GHz, 8 Gb de
memória RAM e sistema operacional Windows 8.1.
O tempo de leitura do arquivo 1 e a transformação de cada linha do arquivo
em instâncias de objeto do tipo Sinistro foi de 1094 ms. Este arquivo continha 24.679
registros totalizando 6,7 Mb de tamanho. O tempo de inserção das 24.679 instâncias
de Sinistros na kSession foi de 589 ms e a execução das regras para todas essas
instâncias (método fireAllRules) foi de 629 ms. O tempo de gravação do arquivo 2 foi
de 770 ms. Este arquivo foi gerado com 24.679 registros totalizando 7,04 Mb de
tamanho.
Na figura 11 é possível observar a imagem da console do sistema retirada no
momento do processamento:

Figura 11 – Saída da console do programa na IDE Eclipse

Fonte: Autor
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A tabela 5 mostra a quantidade de ativações por regra quando o método
fireAllRules foi invocado pelo sistema. Pode-se observar que todas as regras exceto
a domFeriado foram ativadas ao menos uma vez:

Tabela 5 – Quantidade de ativações por regra
Nome da Regra

Quantidade de Ativações

servAltaIncParc

24679

plAltaIncParc

213

utiAbusiva

1177

vlMenorMedia

15682

probParc

151

difDias

402

domFeriado

0

crmInativo

68

difEstados

1618

probMedia

18206

probAlta

152

Fonte: Autor

Na tabela 6 é possível verificar o resultado da execução agrupado por
flgFraude, parcelamentoRecibo, faixaProbalidadeFraude:

Tabela 6 – Agrupamento por flgFraude, parcelamentoRecibo, faixaProbalidadeFraude
Quantidade de
flgFraude
FALSO

parcelamentoRecibo faixaProbalidadeFraude
FALSO

BAIXA

Sinistros
8737
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Quantidade de
flgFraude

parcelamentoRecibo faixaProbalidadeFraude

Sinistros

FALSO

FALSO

MEDIA

15791

FALSO

VERDADEIRO

ALTA

2

VERDADEIRO

VERDADEIRO

ALTA

149

Total de Sinistros

24679

Fonte: Autor

A tabela 7 mostra os resultados e as taxas de sensibilidade, especificidade,
sucesso

e

erro

calculadas

para

as

variáveis

parcelamentoRecibo

e

faixaProbalidadeFraude:
Tabela 7 – Resultados e taxas de sensibilidade, especificidade, sucesso e erro calculadas
para parcelamentoRecibo e faixaProbalidadeFraude
Variável
Sucesso
Observada
parcelamentoRecibo

VP FP FN

VN

Sensibilidade Especificidade

%

Erro %

149 2

0 24528

1,0000

0,9999

99,9919 0,0081

faixaProbalidadeFraude 149 2

0 24528

1,0000

0,9999

99,9919 0,0081

Fonte: Autor

5.2 Implementação e execução da etapa de aprendizado de máquina

Nesse item são apresentadas a ferramenta definida para ser a executora de
algoritmos, algoritmos selecionados, métodos de avaliação e a execução de etapa
de aprendizado de máquina.

5.2.1 Seleção da ferramenta executora de algoritmos de aprendizado de máquina

A ferramenta para execução de algoritmos de aprendizado de máquina
escolhida foi o WEKA, versão 3.8.2. O WEKA foi criado e é distribuído gratuitamente
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pela Universidade de Waikato da Nova Zelândia e seu nome deriva da sigla em
inglês para Waikato Environment for Knowledge Analysis (Ambiente Waikato para
Análise de Conhecimento).
O WEKA dispõe de uma interface gráfica chamada Weka Explorer por meio
da qual é possível carregar uma massa de dados em CSV e executar algoritmos de
aprendizado de máquina disponibilizados dentro do ambiente da ferramenta
(FRANK; HALL; WITTEN, 2016). Os dados assim carregados podem ser observados
e conferidos por meio da interface gráfica como na figura 12:

Figura 12 – Interface gráfica Weka Explorer com exibição dos dados carregados no WEKA

Fonte: Autor

5.2.2 Seleção dos algoritmos de aprendizado de máquina

O WEKA disponibiliza dentro de seu ambiente uma grande variedade de
implementações de algoritmos para diversos métodos de aprendizado de máquina.
A tabela 8 lista os algoritmos selecionados para cada método de aprendizado de
máquina deste estudo bem como os parâmetros de entrada para cada algoritmo:
Tabela 8 – Algoritmos de aprendizado de máquina selecionados para a execução do
protótipo
Nome do método
Nome do Algoritmo
Parâmetros
implementado
NaiveBayes

Naïve Baiyes

SMO
IBK

SVM
kNN

Não há
Constante C=1.0, folga=0.001
Número de vizinhos=3, tipo de
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Nome do Algoritmo

Nome do método
implementado

Parâmetros
distância=Euclidiana

J48

Árvore de Decisão Realizar poda=não

Fonte: Autor

No WEKA, a seleção do algoritmo ocorre após o carregamento da massa de
dados conforme a figura 13:

Figura 13 – Interface de seleção de algoritmos do WEKA

Fonte: Autor

5.2.3 Seleção dos métodos de avaliação de desempenho dos algoritmos de
aprendizado de máquina
Para a avaliação de desempenho das execuções foi utilizado o mesmo
processo da etapa de sistema especialista somando-se as curvas ROC conforme
trabalho de Pandey, Saroliya e Kumar (2017).
A curva ROC (acrônimo em inglês de Receiver Operating Characteristic, em
português Característica de Operação do Receptor) é utilizada para analisar o
desempenho de um classificador com relação aos custos de classificação incorreta.
A curva ROC representa a relação entre as taxas de VP e FP e é uma técnica muito
útil para avaliar o desempenho do classificador (SINHA; ZHAO, 2008). Para a curva
ROC quanto mais próximo de 1 (um) é melhor.
As taxas de sensibilidade, especificidade, sucesso, erro e a curva ROC são
calculadas automaticamente pelo WEKA. A ferramenta também dispõe da
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funcionalidade de executar os algoritmos com a técnica de k-fold e para trabalho
optou-se por utilizá-la com 5 partições.

5.2.4 Execução dos algoritmos de aprendizado de máquina
Para a execução do protótipo foi utilizado o mesmo equipamento da execução
do sistema especialista.
Os quatro métodos foram executados primeiramente tendo como entrada o
arquivo 1 (dados sem reforço do sistema especialista) e depois foram executados
com o arquivo 2 (dados com reforço do sistema especialista). A ordem de execução
dos métodos foi Naïve Baiyes, SVM, kNN e Árvore de Decisão. Os tempos da
primeira execução foram respectivamente 2, 34, 155 e 5 s e os da segunda
execução foram 1, 165, 39 e 2 s. A figura 14 mostra o momento da execução de um
dos algoritmos:

Figura 14 – Interface de execução de algoritmos do WEKA

Fonte: Autor

A tabela 9 mostra os resultados e as taxas de sensibilidade, especificidade,
sucesso, erro e a curva ROC calculadas para cada uma das execuções:
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Tabela 9 – Resultados e taxas de sensibilidade, especificidade, sucesso, erro e curva ROC
calculadas para cada uma das execuções
Sucesso
Curva
Método Reforço VP FP FN

VN

Sensibilidade Especificidade

%

Erro % ROC

Naïve

Não

149 202 0 24328

1,00000

0,4245

99,1815 0,8185 0,9970

Baiyes

Sim

149 94

0 24436

1,00000

0,6132

99,6191 0,3809 0,9980

Não

149 0

0 24530

1,00000

1,0000

100,0000 0,0000 1,0000

Sim

149 2

0 24528

1,00000

0,9868

99,9919 0,0081 1,0000

Não

149 1

0 24529

1,00000

0,9933

99,9959 0,0041 1,0000

Sim

149 0

0 24530

1,00000

1,0000

100,0000 0,0000 1,0000

Não

148 4

1 24526

0,99996

0,9737

99,9797 0,0203 0,9970

Sim

149 2

0 24528

1,00000

0,9868

99,9919 0,0081 1,0000

SVM

kNN

Árvore
de
Decisão

Fonte: Autor
Notas:
A coluna “Reforço” informa se a execução foi com o arquivo 1 (dados sem reforço do
sistema especialista, leia-se ”Não”) ou com o arquivo 2 (dados com reforço do sistema
especialista, leia-se ”Sim”).
Para detalhes sobre VP, FP, FN, VN, Sensibilidade, Especificidade, Sucesso, Erro e Curva
ROC vide item 5.2.3

Na próxima seção os dados obtidos nesta seção são discutidos, medidos e
avaliados.
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nesta seção os dados obtidos na etapa anterior são discutidos, medidos e
avaliados. A organização da seção ocorre da seguinte forma:
Item 6.1, Análise da execução da etapa de sistema especialista: são
discutidos os dados obtidos e o modelo é medido para avaliar sua
performance;
Item 6.2, Análise da execução da etapa de aprendizado de máquina: são
discutidos os dados obtidos e o modelo sem e com reforço de dados é
medido para avaliar sua performance.

6.1 Análise da execução da etapa de sistema especialista

Para a execução da etapa do sistema especialista, conforme pode ser
observado na Tabela 6, é possível verificar que todos os sinistros com
faixaProbalidadeFraude igual à ALTA tiveram seus atributos parcelamentoRecibo
marcados como VERDADEIRO. De outra forma, todos os sinistros com
parcelamentoRecibo

igual

a

VERDADEIRO

tiveram

faixaProbalidadeFraude

marcados como ALTA.
Apesar das regras difDias, crmInativo, difEstados terem sido ativadas
conforme pode ser visto na Tabela 5, isso não parece ter tido influência na detecção
de mais ocorrências de fraudes porque não há registro de faixaProbalidadeFraude
igual à ALTA e parcelamentoRecibo marcados como FALSO.
Tudo isso denota que a classificação de probabilidade para fraudes foi
fortemente influenciada pela detecção de parcelamento de recibo. Isso é esperado
visto que é característica da base de sinistros original conter apenas esse tipo de
fraude.
Também se verifica a ocorrência de dois falsos positivos onde flgFraude eram
marcados com FALSO na massa de dados original, mas seus atributos
parcelamentoRecibo e faixaProbalidadeFraude foram marcados erroneamente pelo
sistema com os valores VERDADEIRO e ALTA respectivamente. Esses casos
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anormais

foram

previstos

pelos

especialistas

e

parecem

corresponder

a

beneficiários vítimas de situações anormais tais como: acidentes graves, doenças
crônicas ou gestações no caso de mulheres em idade reprodutiva. Apesar desses
casos, a taxa de sucesso é bastante é alta, sendo de 99,9919 conforme tabela 7.
Por último, verificou-se que todos os registros com flgFraude igual a
VERDADEIRO tiveram faixaProbalidadeFraude marcados como ALTA, ou seja, foi
alcançada a taxa de sensibilidade de 1,0000. Isso é traduzido como uma alta
capacidade do modelo em predizer corretamente a condição para casos que
realmente a têm.
No próximo item são discutidos os dados obtidos para a etapa de aprendizado
de máquina.

6.2 Análise da execução da etapa de aprendizado de máquina

Para a etapa de aprendizado de máquina, avaliando-se as curvas ROC,
verifica-se na Tabela 9 que para os métodos SVM e kNN não houve diferença
porque a curva ROC já estava em 1,0000 desde a primeira execução. Porém para
Naïve Baiyes e a Árvore de Decisão observa-se um aumento de 0,9970 para 0,9980
e de 0,9970 para 1,0000 na segunda execução. Portanto, avaliando-se pela curva
ROC e com base nos dados disponíveis, pode-se afirmar que o reforço de dados
trouxe melhora na capacidade de previsão de fraudes em dois de quatro métodos
avaliados e a manteve alta para os demais.

Tabela 10 – Tabela 9 (Resultados e taxas de sensibilidade, especificidade, sucesso, erro e
curva ROC calculadas para cada uma das execuções) com destaque na
coluna Curva ROC
Curva
Sucesso
Método Reforço VP FP FN

VN

Sensibilidade Especificidade

%

Erro % ROC

Naïve

Não

149 202 0 24328

1,00000

0,4245

99,1815 0,8185 0,9970

Baiyes

Sim

149 94

0 24436

1,00000

0,6132

99,6191 0,3809 0,9980

SVM

Não

149 0

0 24530

1,00000

1,0000

100,0000 0,0000 1,0000
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Sucesso
Método Reforço VP FP FN

VN

Sensibilidade Especificidade

%

Curva
Erro % ROC

Sim

149 2

0 24528

1,00000

0,9868

99,9919 0,0081 1,0000

Não

149 1

0 24529

1,00000

0,9933

99,9959 0,0041 1,0000

Sim

149 0

0 24530

1,00000

1,0000

100,0000 0,0000 1,0000

Não

148 4

1 24526

0,99996

0,9737

99,9797 0,0203 0,9970

Sim

149 2

0 24528

1,00000

0,9868

99,9919 0,0081 1,0000

kNN

Árvore
de
Decisão

Fonte: Autor

Avaliando-se os resultados pela taxa da sensibilidade, para a Árvore de
Decisão pode ser feita observada uma evolução de 0,99996 para 1,00000. Os
demais métodos contaram com taxas de 1,00000 em todas as execuções. Sob esse
critério, pode-se deduzir que o reforço de dados trouxe melhora na capacidade de
previsão em um de quatro métodos verificados e a manteve alta para os demais
métodos.

Tabela 11 – Tabela 9 (Resultados e taxas de sensibilidade, especificidade, sucesso, erro e
curva ROC calculadas para cada uma das execuções) com destaque na
coluna Sensibilidade
Sucesso
Curva
Método Reforço VP FP FN

VN Sensibilidade Especificidade

%

Erro % ROC

Naïve

Não

149 202 0 24328

1,00000

0,4245

99,1815 0,8185 0,9970

Baiyes

Sim

149 94

0 24436

1,00000

0,6132

99,6191 0,3809 0,9980

Não

149 0

0 24530

1,00000

1,0000

100,0000 0,0000 1,0000

Sim

149 2

0 24528

1,00000

0,9868

99,9919 0,0081 1,0000

Não

149 1

0 24529

1,00000

0,9933

99,9959 0,0041 1,0000

Sim

149 0

0 24530

1,00000

1,0000

100,0000 0,0000 1,0000

Não

148 4

1 24526

0,99996

0,9737

99,9797 0,0203 0,9970

SVM

kNN

Árvore
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Sucesso
Método Reforço VP FP FN

VN Sensibilidade Especificidade

%

Curva
Erro % ROC

de
Decisão

Sim

149 2

0 24528

1,00000

0,9868

99,9919 0,0081 1,0000

Fonte: Autor

Com relação a especificidade, pela Tabela 9, é possível observar melhoras
nos casos do Naïve Baiyes (de 0,4245 para 0,6132), kNN (de 0,9933 para 1,0000) e
da Árvore de Decisão (de 0,9737 para 0,9868). A exceção ficou com o SVM onde
houve uma piora de 1,0000 para 0,9868. Isso parece estar relacionado aos mesmos
dois casos de falsos positivos do sistema especialista e ao fato que a especificidade
era de 1,0000 na primeira execução. É importante ressaltar que a taxa de 0,9868 no
caso da segunda execução do SVM é considerada bastante positiva pois está muito
próxima a 1,0000. Por fim, dentro do critério da taxa de especificidade, pode-se
considerar que o reforço de dados trouxe melhora na capacidade de previsão em
três dos quatro métodos avaliados e a manteve alta no caso de um método.

Tabela 12 – Tabela 9 (Resultados e taxas de sensibilidade, especificidade, sucesso, erro e
curva ROC calculadas para cada uma das execuções) com destaque na
coluna Especificidade
Sucesso
Curva
Método Reforço VP FP FN

VN

Sensibilidade Especificidade

%

Erro % ROC

Naïve

Não

149 202 0 24328

1,00000

0,4245

99,1815 0,8185 0,9970

Baiyes

Sim

149 94

0 24436

1,00000

0,6132

99,6191 0,3809 0,9980

Não

149 0

0 24530

1,00000

1,0000

100,0000 0,0000 1,0000

Sim

149 2

0 24528

1,00000

0,9868

99,9919 0,0081 1,0000

Não

149 1

0 24529

1,00000

0,9933

99,9959 0,0041 1,0000

Sim

149 0

0 24530

1,00000

1,0000

100,0000 0,0000 1,0000

Não

148 4

1 24526

0,99996

0,9737

99,9797 0,0203 0,9970

SVM

kNN

Árvore
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Sucesso
Método Reforço VP FP FN

VN

Sensibilidade Especificidade

%

Curva
Erro % ROC

de
Decisão

Sim

149 2

0 24528

1,00000

0,9868

99,9919 0,0081 1,0000

Fonte: Autor

Sob o critério da taxa de sucesso, o valor para a segunda execução do SVM
apesar de ser menor foi bastante alta, sendo de 99,9919% conforme a Tabela 9.
Evoluções nas taxas de sucesso foram observadas para os outros três métodos.
Logo, dentro do critério da taxa de sucesso observa-se que o reforço dos dados
trouxe melhoria de capacidade em três dos quatro métodos estudados e manteve-a
elevada para um deles.
Por fim, analisando-se a taxa de erro, observa-se uma queda entre as
primeiras e as segundas execuções para o Naïve Baiyes (de 0,8185 para 0,3809),
kNN (de 0,0041 para 0,0000) e a Árvore de Decisão (0,0203 para 0,0081). No caso
do SVM observa-se uma piora não significativa (de 0,0000 para 0,0081). Uma taxa
de erro pequena é importante porque representa economia para a seguradora visto
que menos casos com fraudes são pagos e menos casos de falsos positivos são
trazidos para a análise humana. Dentro do critério observa-se melhoria da
capacidade em três dos quatro métodos avaliados e manutenção de um valor
considerado ótimo para um dos métodos.

Tabela 13 – Tabela 9 (Resultados e taxas de sensibilidade, especificidade, sucesso, erro e
curva ROC calculadas para cada uma das execuções) com destaque nas
colunas Sucesso e Erro
Sucesso
Curva
Método Reforço VP FP FN

VN

Sensibilidade Especificidade

%

Erro % ROC

Naïve

Não

149 202 0 24328

1,00000

0,4245

99,1815 0,8185 0,9970

Baiyes

Sim

149 94

0 24436

1,00000

0,6132

99,6191 0,3809 0,9980

Não

149 0

0 24530

1,00000

1,0000

100,0000 0,0000 1,0000

Sim

149 2

0 24528

1,00000

0,9868

99,9919 0,0081 1,0000

SVM
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Sucesso
Método Reforço VP FP FN

VN

Sensibilidade Especificidade

%

Curva
Erro % ROC

Não

149 1

0 24529

1,00000

0,9933

99,9959 0,0041 1,0000

Sim

149 0

0 24530

1,00000

1,0000

100,0000 0,0000 1,0000

Não

148 4

1 24526

0,99996

0,9737

99,9797 0,0203 0,9970

Sim

149 2

0 24528

1,00000

0,9868

99,9919 0,0081 1,0000

kNN

Árvore
de
Decisão

Fonte: Autor

De acordo com as análises acima, montou-se a tabela 14 onde pode-se
observar para cada critério de avaliação de desempenho se houve melhora ou
manutenção da taxa a níveis ótimos para os quatro métodos analisados:

Tabela 14 – Evolução ou manutenção da capacidade de previsão dos métodos quando
aplicado o reforço de dados do sistema especialista
Critério
Melhora
Manutenção de taxa
curva ROC

2

2

Sensibilidade

1

3

Especificidade

3

1

Sucesso %

3

1

Erro %

3

1

Fonte: Autor

Na próxima seção são comparados os resultados dos testes com os
resultados esperados. Também são sugeridos novos estudos que podem ser
realizadas como pesquisas futuras.
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7 CONCLUSÃO

De acordo com os critérios analisados, foi identificado que o acréscimo de
conhecimento no processo de detecção de fraudes por algoritmos de aprendizado
trouxe melhorias importantes nos resultados finais. Também foi verificado que os
sistemas especialistas podem ser utilizados com relativo sucesso para cumprir a
tarefa de reforço de informações.
Do ponto de vista arquitetural, a solução se justifica por atender o desejo do
especialista de contar com uma ferramenta que faça o trabalho de detecção de
anomalias automaticamente. Em um ambiente real, a etapa de sistema especialista
na ponta garantiria que apenas os casos com alguma anormalidade sejam
transmitidos para a segunda etapa onde seria realizada o teste para fraude. O
especialista participaria do processo apenas para os casos de tomada de decisão,
como por exemplo, conduzir ou não uma investigação in-loco.
Outra vantagem da arquitetura seria um menor investimento financeiro
requerido. Como visto nas seções anteriores, treinar algoritmos é uma tarefa cara.
Igualmente caro é manter um corpo de especialistas. O benefício da arquitetura em
etapas é tirar proveito dos dois mundos nesse sentido: o conhecimento do
especialista sobre anomalias é consolidado no formato de regras e a tarefa de
detecção é delegada a etapa do sistema especialista que teria condições de
substituição de forma muito precisa; a etapa do aprendizado de máquina participaria
no processo para resolver o problema da incerteza ao confirmar ou rejeitar a
hipótese de fraude; além disso ela poderia aprender com os dados e indicar
tendências que poderiam dar origem a novas regras.
Espera-se que o presente trabalho possa contribuir para as áreas de
inteligência artificial e da descoberta de anomalias nas transações de empresas dos
ramos securitário e financeiro no sentido de provocar a discussão sobre a adoção de
soluções híbridas. Esse estudo também teve como por objetivo mostrar que
tecnologias desenvolvidas há muitos anos e atualmente negligenciadas, como é o
caso dos sistemas especialistas, podem ser aplicadas com relativo sucesso e,
portanto, devem sim ser colocadas em pauta.
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Como sugestão de trabalhos futuros, é proposto o estudo com métodos de
aprendizado de máquina não-supervisionados, particularmente o das redes neurais
que tem atraído muita atenção nos últimos anos. Uma estratégia para resolver o
problema da falta de disponibilidade de dados testáveis teria que ser criada para
alavancar a adoção desse paradigma.
Outro ponto a ser melhorado seria a utilização de dados mais abrangentes
para determinar se a hipótese se aplica a outros tipos de fraudes. Além disso, a
adoção de avaliação por métodos estatísticos como o ANOVA poderia ser
acrescentada para confirmar o que foi verificado pelo presente estudo diante de
outra perspectiva.
Outro ponto a ser melhorado é a adoção de uma interface gráfica. A utilização
do protótipo por profissionais que não conhecem a fundo as particularidades do
sistema será impraticável. O Drools possui uma interface gráfica que pode ser
disponibilizada para o especialista, mas a sua adoção deve ser medida em função
da facilidade de uso ou do risco de perdas devido à má utilização. A interação com
os algoritmos de aprendizado de máquina poderia ocorrer por meio de
microsserviços.
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APÊNDICE – Revisão Sistemática

De acordo com Biolchini et al. (2005) e Kitchenham (2004), a principal função
da revisão sistemática é melhorar cientificamente a validade de afirmações que
podem ser feitas no campo e, consequentemente, o grau de confiabilidade dos
métodos que são empregados para desenvolver tecnologias e suportar processos
de software. Estes autores dividem o processo de revisão sistemática nas seguintes
fases:
a) Planejamento;
b) Condução da Revisão;
c) Documentação da Revisão.

1 Planejamento

a) Objetivo: Implantar a composição das técnicas de inteligência artificial de

regras

de

produção

e

algoritmos

de

aprendizado

de

máquina

supervisionados e verificar se ela é eficaz na descoberta de fraudes em
sinistros de seguros de saúde;
Fase em que se identifica a necessidade da revisão sistemática e se produz o
protocolo que no caso foi composto por:
b) Questão de Pesquisa: “Como a composição das técnicas de regras de
produção e de algoritmos de aprendizado de máquina supervisionados é
eficaz na descoberta de fraudes em seguros de saúde?”;
c) População: Empresas do ramo de seguros de saúde afetadas por fraudes
em sinistros;
d) Intervenção: Composição das técnicas de regras de produção e de
algoritmos de aprendizado de máquinas supervisionados;
e) Controle: Tratamento padrão com apenas uma técnica (regras de
produção ou algoritmos de aprendizado de máquinas supervisionados);
f) Resultado: A composição das técnicas de regras de produção e de
algoritmos de aprendizado de máquinas supervisionados deve ser mais
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efetiva do que a utilização de apenas uma delas isoladamente na
descoberta de fraudes em seguros de saúde;
g) Seleção de fontes: bases de indexação;
h) Critério de definição das fontes:


Bibliotecas digitais on-line;



Estejam disponíveis a partir do acesso no portal do CAPES
(http://www.capes.gov.br);



Disponibilizem os artigos em formato digital.

i) Lista das fontes:


ACM Digital Library (ACM);



Scopus Digital Library;



Web of Science;



IEEE Xplore Digital Library (IEEE).

j) Idioma dos trabalhos: Inglês, por ser o idioma com maior aceitação
internacional para trabalhos científicos. Português foi excluído na fase
exploratória;
k) Palavras chave: “fraud detection”, insurance. Recorreu-se ao operador
lógicos “AND” para combinação das palavras chave;
l) Filtros:


Publicados após 2002 (inclusive). Escolha do ano ocorreu durante a
fase exploratória;



Área da Ciência da Computação e afins.

m) Extração dos dados:


Técnicas de inteligência artificial abordadas;



Segmento da indústria de seguros;



Tipo de pesquisa.

n) Estratégia de leitura:


Seleção: título e resumo;



Extração: título, resumo, introdução e conclusão.

o) Critérios de inclusão ou exclusão que tem por objetivo limitar a seleção de
trabalhos com base em avaliações qualitativas relevantes de acordo com
o objetivo da pesquisa. A tabela a seguir contém os critérios estabelecidos
para esta revisão:
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Tabela 15 – Critérios de inclusão e exclusão dos trabalhos
Tipo

Código

Inclusão

I1

Exclusão

E1

Exclusão

E2

Exclusão

E3

Exclusão

E4

Exclusão

E5

Descrição
Serão aceitos trabalhos que abordaram técnicas de I.A
para detecção de fraudes em seguros, que apresentem a
metodologia utilizada e que sejam da área da Ciência da
Computação
Serão excluídos trabalhos que apresentam avaliações sem
apresentar a metodologia utilizada
Serão excluídos trabalhos que não sejam da área da
Ciência da Computação e afins
Serão excluídos trabalhos que não sejam artigos
Serão excluídos trabalhos que não sejam relacionados a
detecção de fraudes em seguros
Serão excluídos trabalhos que não abordaram técnicas de
I.A como solução

Fonte: Autor

2. Condução da revisão sistemática

Fase responsável pela identificação da pesquisa, seleção dos estudos
primários (análise exploratória), avaliação da qualidade dos estudos, extração,
monitoramento e síntese dos dados.
A ferramenta Start da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) foi
empregada para apoiar e organizar a revisão sistemática.
As pesquisas por artigos estão organizadas por base e listadas a seguir. Os
seus resultados estão em forma de tabela, sem aplicação os critérios de
inclusão/exclusão. A primeira coluna da tabela com os resultados refere-se ao
identificador único gerado pela ferramenta Start. A última coluna é o link para
acessar o trabalho e é necessário possuir um login válido na respectiva base para
poder acessá-lo.

a) ACM
Data da busca: 04/04/2018.
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String utilizada: query": { acmdlTitle:(+insurance +"fraud detection") OR
recordAbstract:(+insurance +"fraud detection") } "filter": {"publicationYear":{
"gte":2002 }}
Tabela 16 – Artigos e respectivos links após a aplicação da string de busca na base ACM
Id
Ano
Título
Autor(es)
Links
Start
Publicação
Sun, Chenfei; Shi, Yuliang
A Hybrid Approach for Detecting
and Li, Qingzhong; Cui,
0 Fraudulent Medical Insurance
2016
Link
Lizhen; Yu, Han; Miao,
Claims: (Extended Abstract)
Chunyan
Minority Report in Fraud Detection: Phua, Clifton; Alahakoon,
2
2014
Link
Classification of Skewed Data
Damminda; Lee, Vincent
Agent Mediated Provision of
van Aart, Chris ; Tamma,
3 Insurance Services: Two Case
2008
Link
Valentina
Studies: Fraud and Repairs
Blockchain-based Data Management Vo, Hoang Tam; Mehedy,
4 and Analytics for Micro-insurance
Lenin; Mohania, Mukesh and
2017
Link
Applications
Abebe, Ermyas
Camouflaged Fraud Detection in
Virdhagriswaran, Sankar;
5
2006
Link
Domains with Complex Relationships Dakin, Gordon
Interactive Learning for Efficiently
6
Ghani, Rayid; Kumar, Mohit
2011
Link
Detecting Errors in Insurance Claims
DMMH '11: Proceedings of the 2011
7 Workshop on Data Mining for
2011
Medicine and Healthcare
Fonte: Autor

b) Scopus
Data da busca: 17/04/2018.
String utilizada: TITLE-ABS-KEY ( insurance "fraud detection" ) AND ( LIMITTO ( PUBYEAR , 2018 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2017 ) OR LIMIT-TO (
PUBYEAR , 2016 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2015 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR
, 2014 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2013 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2012 )
OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2011 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2010 ) OR
LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2009 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2008 ) OR LIMIT-TO
( PUBYEAR ,

2007 ) OR

LIMIT-TO ( PUBYEAR ,

2006 ) OR

LIMIT-TO (

PUBYEAR , 2005 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2004 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR
, 2003 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2002 ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "cp"
) OR LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English" ) )
AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "COMP" ) OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "ENGI" )
OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "DECI" ) OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "MATH" ) )
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Tabela 17 – Artigos e respectivos links após a aplicação da string de busca na base Scopus
Id
Ano
Título
Autor(es)
Link
Start
Publicação
Studies in the extensively automatic
construction of large odds-based
inference networks from structured
425
Robson, B. and Boray, S.
2018
Link
data. Examples from medical,
bioinformatics, and health insurance
claims data
A purview of the impact of supervised
Sheshasaayee, A. and
427 learning methodologies on health
2018
Link
Thomas, S.S.
insurance fraud detection
Leveraging deep learning with LDA428 based text analytics to detect
Wang, Y. and Xu, W.
2018
Link
automobile insurance fraud
Analyses and detection of health
Pandey, P. and Saroliya, A.
429 insurance fraud using data mining
2017
Link
and Kumar, R.
and predictive modeling techniques
A new anomaly detection system for
430
Cui, W. and Wang, H.
2017
Link
school electricity consumption data
Medical provider specialty predictions
Herland, M. and Bauder,
431 for the detection of anomalous
2017
Link
R.A. and Khoshgoftaar, T.M.
medicare insurance claims
Blockchain-based data management
Vo, H.T. and Mehedy, L. and
432 and analytics for micro-insurance
2017
Link
Mohania, M. and Abebe, E.
applications
Anomaly detection and visualization
434
Cui, W. and Wang, H.
2017
Link
of school electricity consumption data
Mining Anomalies in Medicare Big
Sadiq, S. and Tao, Y. and
440 Data Using Patient Rule Induction
2017
Link
Yan, Y. and Shyu, M.-L.
Method
A probabilistic programming
Bauder, R.A. and
442 approach for outlier detection in
2017
Link
Khoshgoftaar, T.M.
healthcare claims
Predicting medical provider
Bauder, R.A. and
444 specialties to detect anomalous
Khoshgoftaar, T.M. and
2017
Link
insurance claims
Richter, A. and Herland, M.
Detection of anomalous activity in
Paudel, R. and Eberle, W.
445 diabetic patients using graph-based
2017
Link
and Talbert, D.
approach
Tukiman, N. and Ahmad, N.
Credit card detection system based and Mohamed, S. and
446
2017
Link
on Ridit approach
Othman, Z.S. and Shafee,
C.T.M.N.M. and Rizman, Z.I.
Guan, L. and Xu, J. and
From physical to cyber: Escalating
Wang, S. and Xing, X. and
447 protection for personalized auto
2016
Link
Lin, L. and Huang, H. and
insurance
Liu, P. and Lee, W.
van Capelleveen, G. and
Outlier detection in healthcare fraud:
Poel, M. and Mueller, R.M.
448 A case study in the Medicaid dental
2016
Link
and Thornton, D. and van
domain
Hillegersberg, J.
449 One-class support vector machine
Sundarkumar, G.G. and
2016
Link
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Id
Start

Título

based undersampling: Application to
churn prediction and insurance fraud
detection
Modeling insurance fraud detection
450
using imbalanced data classification
Healthcare fraud detection based on
451
trustworthiness of doctors
452

453

454

455
456

458

460

461

462

463

464

465

466
467
468

Autor(es)

Ano
Link
Publicação

Ravi, V. and Siddeshwar, V.

Hassan, A.K.I. and Abraham,
A.
Cui, H. and Li, Q. and Li, H.
and Yan, Z.
Niu, K. and Gao, Z. and
A real-time fraud detection algorithm
Xiao, K. and Deng, N. and
based on usage amount forecast
Jiao, H.
The health care fraud detection using
the pharmacopoeia spectrum tree
Peng, H. and You, M.
and neural network analytic
contribution Hierarchy process
A novel method for fraudulent
Bauder, R.A. and
medicare claims detection from
Khoshgoftaar, T.M.
expected payment deviations
Sun, C. and Shi, Y. and Li,
A hybrid approach for detecting
Q. and Cui, L. and Yu, H.
fraudulent medical insurance claims
and Miao, C.
Investigating insurance fraud using Diaz-Granados, M. and Diazsocial media
Montes, J. and Parashar, M.
An interactive machine-learningbased electronic fraud and abuse
Kose, I. and Gokturk, M. and
detection system in healthcare
Kilic, K.
insurance
Sun, C. and Li, Q. and Cui,
An effective hybrid fraud detection
L. and Yan, Z. and Li, H. and
method
Wei, W.
A novel hybrid undersampling method
Sundarkumar, G.G. and
for mining unbalanced datasets in
Ravi, V.
banking and insurance
Caldeira, A.M. and
Auditing vehicles claims using neural Gassenferth, W. and
networks
Machado, M.A.S. and
Santos, D.J.
Thornton, D. and Van
Outlier-based health insurance fraud Capelleveen, G. and Poel,
detection for U.S. medicaid data
M. and Van Hillegersberg, J.
and Mueller, R.M.
Supervised learning methods for
fraud detection in healthcare
Dua, P. and Bais, S.
insurance
Using commonKADS method to build
Tsai, Y.-H. and Ko, C.-H. and
prototype system in medical
Lin, K.-C.
insurance fraud detection
Suleiman, M. and Agrawal,
Data driven implementation to filter
R. and Seay, C. and Grosky,
fraudulent medicaid applications
W.
Detecting frauds and money
Palshikar, G.K.
laundering: A tutorial
Patientsâ€™ privacy protection
Xu, L. and Cremers, A.B.

2016

Link

2016

Link

2016

Link

2016

Link

2016

Link

2016

Link

2015

Link

2015

Link

2015

Link

2015

Link

2015

Link

2014

Link

2014

Link

2014

Link

2014

Link

2014

Link

2014

Link
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Id
Start

Título

Autor(es)

Ano
Link
Publicação

against insurance companies in
eHealth systems
469
471

472

473

475

476
477
479
481

482

483

484

485

486

487

488
489

A generic data driven approach for
Medicaid fraud detection

Suleiman, M. and Agrawal,
R. and Grosky, W. and
Andres, F.
Chandola, V. and Sukumar,
S.R. and Schryver, J.

Knowledge discovery from massive
healthcare claims data
A model to detect potentially
fraudulent/abnormal wires of an
Kim, Y. and Vasarhelyi, M.A.
insurance company: An unsupervised
rule-based approach
A scoring model to detect abusive
Shin, H. and Park, H. and
billing patterns in health insurance
Lee, J. and Jhee, W.C.
claims
Informing the development of a fraud
prevention toolset through a situated Ormerod, T.C. and Ball, L.J.
analysis of fraud investigation
and Morley, N.J.
expertise
Using support vector machines to
Francis, C. and Pepper, N.
detect medical fraud and abuse
and Strong, H.
Using support vector machines to
Francis, C. and Pepper, N.
detect medical fraud and abuse.
and Strong, H.
Interactive learning for efficiently
Ghani, R. and Kumar, M.
detecting errors in insurance claims
Random rough subspace based
Xu, W. and Wang, S. and
neural network ensemble for
Zhang, D. and Yang, B.
insurance fraud detection
A hybrid under-sampling approach for
mining unbalanced datasets:
Vasu, M. and Ravi, V.
Applications to banking and
insurance
An expert system for detecting
Å ubelj, L. and Furlan, S. and
automobile insurance fraud using
Bajec, M.
social network analysis
Tang, M.J. and Mendis,
Unsupervised fraud detection in
B.S.U. and Murray, D.W. and
Medicare Australia
Hu, Y. and Sutinen, A.
Profiling intelligent systems
applications in fraud detection and
Pejic-Bach, M.
prevention: Survey of research
articles
Ammon, R.V. and
An approach for automatic fraud
Hagemann, G. and
detection in the insurance domain
Schonfeld, D. and Widder, A.
Assessing consumer fraud risk in
insurance claims: An unsupervised Ai, J. and Golden, L.L. and
learning technique using discrete and Brockett, P.L.
continuous predictor variables
Agent mediated provision of
insurance services: Two case
Van Aart, C. and Tamma, V.
studies: Fraud and repairs
Mining medical specialist billing
Shan, Y. and Jeacocke, D.

2013

Link

2013

Link

2012

Link

2012

Link

2012

Link

2011

Link

2011

Link

2011

Link

2011

Link

2011

Link

2011

Link

2010

Link

2010

Link

2009

Link

2009

Link

2008

Link

2008

Link

84
Id
Start

Título

Autor(es)

patterns for health service
and Murray, D.W. and
management
Sutinen, A.
Incorporating domain knowledge into
490 data mining classifiers: An application Sinha, A.P. and Zhao, H.
in indirect lending
Holistic approach to fraud
491
Furlan, S. and Bajec, M.
management in health insurance
Giurca, A. and Diaconescu,
On the foundations of web-based
493
I.-M. and Pascalau, E. and
registries for business rules
Wagner, G.
Peng, Y. and Kou, G. and
Application of classification methods
Sabatka, A. and Matza, J.
494 to individual disability income
and Chen, Z. and Khazanchi,
insurance fraud detection
D. and Shi, Y.
Padmaja, T.M. and
An unbalanced data classification
Dhulipalla, N. and Krishna,
496 model using hybrid sampling
P.R. and Bapi, R.S. and
technique for fraud detection
Laha, A.
Camouflaged fraud detection in
Virdhagriswaran, S. and
497
domains with complex relationships Dakin, G.
Adaptive fraud detection using
Lu, F. and Boritz, J.E. and
498
benford's law
Covvey, D.
Using automated banking certificates Corzo, C. and Corzo S., F.
499 to detect unauthorised financial
and Zhang, N. and
transactions
Carpenter, A.
PÃ©rez, J.M. and Muguerza,
Consolidated tree classifier learning
J. and Arbelaitz, O. and
500 in a car Insurance fraud detection
Gurrutxaga, I. and MartÃn,
domain with class imbalance
J.I.
Uncertainty modelling in real-time
503 from logistics to financial
Zimmermann, H.-J.
management
On-line unsupervised outlier detection Yamanishi, K. and Takeuchi,
504 using finite mixtures with discounting J.-I. and Williams, G. and
learning algorithms
Milne, P.
A case study of applying boosting
Viaene, S. and Derrig, R.A.
505
naive bayes to claim fraud diagnosis and Dedene, G.
Using ethnography to design a Mass Ormerod, T. and Morley, N.
506 Detection Tool (MDT) for the early
and Ball, L. and Langley, C.
discovery of insurance fraud
and Spenser, C.
Boosting naive Bayes for claim fraud Viaene, S. and Derrig, R.
507
diagnosis
and Dedene, G.
Fonte: Autor

c) Web of Science
Data da busca: 17/04/2018.

Ano
Link
Publicação

2008

Link

2008

Link

2008

Link

2007

Link

2007

Link

2006

Link

2006

Link

2006

Link

2005

Link

2004

Link

2004

Link

2004

Link

2003

Link

2002

Link
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String utilizada: Tópico: (insurance "fraud detection") Refinado por: Anos
da publicação: ( 2017 OR 2007 OR 2011 OR 2016 OR 2006 OR 2004 OR 2015
OR 2008 OR 2005 OR 2012 OR 2013 OR 2014 OR 2010 OR 2002 OR 2009 OR
2018 ) AND Tipos de documento: ( ARTICLE ) AND Tipos de documento: (
ARTICLE ) AND Categorias do Web of Science: ( COMPUTER SCIENCE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE OR COMPUTER SCIENCE CYBERNETICS OR
INFORMATION

SCIENCE

LIBRARY

SCIENCE

OR

ENGINEERING

MULTIDISCIPLINARY OR COMPUTER SCIENCE INFORMATION SYSTEMS
OR ENGINEERING ELECTRICAL ELECTRONIC OR COMPUTER SCIENCE
THEORY

METHODS

OR

COMPUTER

SCIENCE

INTERDISCIPLINARY

APPLICATIONS )

Tabela 18 – Artigos e respectivos links após a aplicação da string de busca na base Web of
Science
Id
Ano
Título
Autor(es)
Link
Start
Publicação
Leveraging deep learning with LDA509 based text analytics to detect
Wang, Yibo and Xu, Wei
2018
Link
automobile insurance fraud
A New Anomaly Detection System
Cui, Wenqiang and Wang,
510 for School Electricity Consumption
2017
Link
Hao
Data
An Inference Model of Medical
Tang, Xiao-Bo and Wei, Wei
511 Insurance Fraud Detection: Based and Liu, Guang-Chao and
2017
Link
on Ontology and SWRL
Zhu, Juan
An interactive machine-learningbased electronic fraud and abuse
Kose, Ilker and Gokturk,
512
2015
Link
detection system in healthcare
Mehmet and Kilic, Kemal
insurance
A novel hybrid undersampling
Sundarkumar, G. Ganesh
513 method for mining unbalanced
2015
Link
and Ravi, Vadlamani
datasets in banking and insurance
Feczak, Szabolcs and
Complex adaptive information flow
514
Hossain, Liaquat and
2014
Link
and search transfer analysis
Carlsson, Sven
Jha, Sanjeev and Guillen,
Employing transaction aggregation
515
Montserrat and Westland, J.
2012
Link
strategy to detect credit card fraud
Christopher
A scoring model to detect abusive
Shin, Hyunjung and Park,
516 billing patterns in health insurance Hayoung and Lee, Junwoo
2012
Link
claims
and Jhee, Won Chul
Informing the development of a fraud
Ormerod, Thomas C. and
prevention toolset through asituated
518
Ball, Linden J. and Morley,
2012
Link
analysis of fraud investigation
Nicola J.
expertise
520 The application of data mining
Ngai, E. W. T. and Hu, Yong
2011
Link
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Id
Start

Título

Ano
Link
Publicação

Autor(es)

techniques in financial fraud
and Wong, Y. H. and Chen,
detection:A classification framework Yijun and Sun, Xin
and an academic review of literature
Bhattacharyya, Siddhartha
Data mining for credit card fraud: A and Jha, Sanjeev and
521
comparative study
Tharakunnel, Kurian
andWestland, J. Christopher
An expert system for detecting
Subelj, Lovro and Furlan,
522 automobile insurance fraud using
Stefan and Bajec, Marko
socia network analysis
Incorporating domain knowledge into
Sinha, Atish R. and Zhao,
523 data mining classifiers: An
Huimin
application in indirect lending
Adaptive Fraud Detection using
Lu, Fletcher and Boritz, J.
524
Benford's Law
Efrim and Covvey, Dominic
Using automated banking certificates Corzo, C. and Corzo S., F.
525 to detect unauthorised financia
and Zhang, N. and Carpenter,
ltransactions
A.
Consolidated Tree classifier learning
Perez, JM and Muguerza, J
in a car insurance fraud
527
and Arbelaitz, O and
detectiondomain with class
Gurrutxaga, I and Martin,JI
imbalance
On-line unsupervised outlier
Yamanishi, K and Takeuchi,
528 detection using finite mixtures with JI and Williams, G and Milne,
discounting learning algorithms
P
Fonte: Autor

2011

Link

2011

Link

2008

Link

2006

Link

2006

Link

2005

Link

2004

Link

d) IEEE
Data da Busca: 17/04/2018.
String utilizada: Tópico: (insurance "fraud detection") Refinado por: Anos da
publicação: ( 2017 OR 2007 OR 2011 OR 2016 OR 2006 OR 2004 OR 2015 OR
2008 OR 2005 OR 2012 OR 2013 OR 2014 OR 2010 OR 2002 OR 2009 OR
2018 ) AND Tipos de documento: ( ARTICLE ) AND Tipos de documento: (
ARTICLE ) AND Categorias do Web of Science: ( COMPUTER SCIENCE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE OR COMPUTER SCIENCE CYBERNETICS OR
INFORMATION

SCIENCE

LIBRARY

SCIENCE

OR

ENGINEERING

MULTIDISCIPLINARY OR COMPUTER SCIENCE INFORMATION SYSTEMS
OR ENGINEERING ELECTRICAL ELECTRONIC OR COMPUTER SCIENCE
THEORY

METHODS

APPLICATIONS )

OR

COMPUTER

SCIENCE

INTERDISCIPLINARY
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Tabela 19 – Artigos e respectivos links após a aplicação da string de busca na base IEE
Id
Ano
Título
Autor(es)
Link
Start
Publicação
Implementation of data mining
A. Sheshasayee ; S. S.
532 techniques in upcoding fraud
2017
Link
Thomas
detection in the monetary domains
Time series contextual anomaly
K. Golmohammadi ; O. R.
533 detection for detecting market
2015
Link
Zaiane
manipulation in stock market
Dynamic pricing in the virtual
534
P. R. Wurman
Link
marketplace
Detection rules for Non Technical
A. H. Nizar ; Z. Y. Dong ; P.
535
Link
Losses analysis in power utilities
Zhang
Performance evaluation of a fraud
E. Hormozi ; M. K. Akbari ; M.
536 detection system based artificial
2013
Link
S. Javan ; H. Hormozi
immune system on the cloud
The Health Care Fraud Detection
Using the Pharmacopoeia Spectrum
537
H. Peng ; M. You
Link
Tree and Neural Network Analytic
Contribution Hierarchy Process
Invited Paper: Profiling Intelligent
Systems Applications in Fraud
538
M. Pejic-Bach
2010
Link
Detection and Prevention: Survey of
Research Articles
An Anomaly Detection Method for
539
W. Zhang ; X. He
2017
Link
Medicare Fraud Detection
A case study of applying boosting
S. Viaene ; R. A. Derrig ; G.
540
2004
Link
naive Bayes to claim fraud diagnosis Dedene
Fraud detection and frequent pattern
A. Verma ; A. Taneja ; A.
541 matching in insurance claims using
2017
Link
Arora
data mining techniques
542 [Front cover]
Decision support system for software
543
P. Donzelli
Link
project management
Machine learning algorithms for
544 document clustering and fraud
S. Yaram
2016
Link
detection
Multilayer perceptron neural network
545
A. M. Mubarek ; E. AdalÄ±
2017
Link
technique for fraud detection
Fraud detection using outlier
546
M. S. Anbarasi ; S. Dhivya
2017
Link
predictor in health insurance data
Y. Peng ; G. Kou ; A. Sabatka
Application of Clustering Methods to
547
; Z. Chen ; D. Khazanchi ; Y.
2016
Link
Health Insurance Fraud Detection
Shi
Healthcare Fraud Detection Based
548
H. Cui ; Q. Li ; H. Li ; Z. Yan
Link
on Trustworthiness of Doctors
Framework for Predictive Analytics S. K. Babu ; S. Vasavi ; K.
549
Link
as a Service Using Ensemble Model Nagarjuna
Detecting insurance claims fraud
550
R. Roy ; K. T. George
2017
Link
using machine learning techniques
Unbalanced data classification using T. M. Padmaja ; N. Dhulipalla
551
2007
Link
extreme outlier elimination and
; R. S. Bapi ; P. R. Krishna

88
Id
Start

Título

sampling techniques for fraud
detection
Random Rough Subspace Based
552 Neural Network Ensemble for
Insurance Fraud Detection
A Novel Approach to Uncover Health
553 Care Frauds through Spectral
Analysis
7 Is Your Company Ready for HR
554
Analytics?
Health care fraud detection using
555
nonnegative matrix factorization
Realtime Fraud Detection in the
556 Banking Sector Using Data Mining
Techniques/Algorithm
Fonte: Autor

Autor(es)

Ano
Link
Publicação

W. Xu ; S. Wang ; D. Zhang ;
B. Yang

Link

S. Chen ; A. Gangopadhyay

2013

Link

MIT Sloan Management
Review

2018

Link

S. Zhu ; Y. Wang ; Y. Wu

2011

Link

S. N. John ; C. Anele ; O. O.
Kennedy ; F. Olajide ; C. G.
Kennedy

2016

Link

Por meio dos critérios de inclusão e exclusão definiram-se os trabalhos
incluídos e excluídos da revisão cujo resultado pode ser observado na Tabela 6. A
primeira coluna contém o identificador único dado pela ferramenta Start. As colunas
“Critérios de Inclusão Atendido” e “Critérios de Exclusão Atendidos” contêm os
critérios atendidos para cada trabalho, descritos no tópico anterior. As colunas
“Status Seleção” e “Status Extração” contém a avaliação do trabalho, indicando se
ele foi rejeitado, incluiu-se também a rejeição por duplicação, ou se foi aceito para a
próxima fase. A existência de um único critério de exclusão atendido torna o trabalho
inválido para a seleção final.

Tabela 20 – Critérios de inclusão/exclusão atendidos e o resultado (incluído/excluído) para
cada um dos artigos da revisão sistemática
Critério de Critérios de
Id Start Inclusão
Exclusão
Status Seleção
Status Extração
Atendido Atendido(s)
0
I1
Aceito
Aceito
2
I1
Aceito
Rejeitado
3
E5
Rejeitado
4
I1
Aceito
Rejeitado
5
I1
Aceito
Aceito
6
Duplicado
7
E3
Rejeitado
425
E4
Rejeitado
427
I1
E4
Aceito
Aceito
428
I1
E4
Aceito
Rejeitado
429
I1
E4
Aceito
Aceito
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Id Start
430
431
432
434
440
442
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
458
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
471
472
473
475
476
477
479
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
493

Critério de Critérios de
Inclusão
Exclusão
Atendido Atendido(s)
E4
I1
E4
E4
E4
I1
E4
I1
E4
I1
E4
I1
E4
E4
I1
E4
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1

I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1

E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4

I1
I1
I1
I1
I1
I1
E4

Status Seleção
Rejeitado
Aceito
Duplicado
Rejeitado
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Rejeitado
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Duplicado
Aceito
Duplicado
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Rejeitado
Rejeitado
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Duplicado
Aceito
Aceito
Rejeitado
Duplicado
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Duplicado
Aceito
Duplicado
Aceito
Rejeitado

Status Extração

Rejeitado

Aceito
Rejeitado
Rejeitado
Rejeitado
Rejeitado
Rejeitado
Rejeitado
Rejeitado
Rejeitado
Aceito
Rejeitado
Rejeitado
Rejeitado
Aceito
Rejeitado
Rejeitado
Rejeitado
Aceito
Rejeitado
Rejeitado

Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Rejeitado
Rejeitado
Rejeitado
Rejeitado

Rejeitado
Aceito
Aceito
Rejeitado
Aceito
Rejeitado
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Id Start
494
496
497
498
499
500
503
504
505
506
507
509
510
511
512
513
514
515
516
518
520
521
522
523
524
525
527
528
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552

Critério de Critérios de
Inclusão
Exclusão
Atendido Atendido(s)
I1
I1
I1

E4
I1
I1
I1

I1
I1
I1
E4

I1
E4
I1
I1
E4
I1
I1
E4
E4
I1
I1
I1
I1
I1
I1
E3
E4, E5
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1

Status Seleção

Status Extração

Aceito
Aceito
Duplicado
Aceito
Duplicado
Duplicado
Rejeitado
Aceito
Duplicado
Aceito
Aceito
Duplicado
Duplicado
Aceito
Aceito
Duplicado
Aceito
Rejeitado
Duplicado
Duplicado
Aceito
Rejeitado
Aceito
Aceito
Duplicado
Rejeitado
Aceito
Duplicado
Aceito
Rejeitado
Rejeitado
Aceito
Aceito
Duplicado
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Rejeitado
Rejeitado
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Duplicado
Aceito
Aceito
Aceito
Duplicado

Rejeitado
Aceito
Rejeitado

Rejeitado
Rejeitado
Rejeitado

Aceito
Rejeitado
Rejeitado

Aceito
Rejeitado
Aceito

Rejeitado
Aceito

Aceito
Rejeitado
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito

Rejeitado
Rejeitado
Rejeitado
Rejeitado
Rejeitado
Rejeitado
Aceito
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Critério de Critérios de
Id Start Inclusão
Exclusão
Atendido Atendido(s)
553
I1
554
E4
555
I1
556
I1
Fonte: Autor

Status Seleção

Status Extração

Aceito
Rejeitado
Aceito
Aceito

Rejeitado
Rejeitado
Rejeitado

3 Seleção final

Fase responsável pela seleção final e análise dos resultados.
Ao todo foram retornados 113 trabalhos (IEEE=25, ACM=8, Web of
Science=832 e Scopus=24). Na fase de seleção os critérios de exclusão foram
aplicados e os respectivos trabalhos rejeitados (19); também foram eliminados os
trabalhos repetidos (22). Os trabalhos remanescentes (72) tiveram os seus títulos,
resumos, introdução e conclusão avaliados para extração de informação e 26 foram
finalmente classificados como aceitos (Tabela 7). Os cinco primeiros trabalhos foram
marcados como sendo de leitura prioritária.

Tabela 21 – Artigos finais da revisão sistemática
Id
Base
Título
Autor(es)
Start
Analyses and detection of health
insurance fraud using data
Pandey, P. and Saroliya,
429 Scopus
mining and predictive modeling A. and Kumar, R.
techniques
A model to detect potentially
fraudulent/abnormal wires of an
Kim, Y. and Vasarhelyi,
472 Scopus insurance company: An
M.A.
unsupervised rule-based
approach
A scoring model to detect
Shin, H. and Park, H.
473 Scopus abusive billing patterns in health and Lee, J. and Jhee,
insurance claims
W.C.
Incorporating domain knowledge
Web of
Sinha, Atish R. and
523
into data mining classifiers: An
Science
Zhao, Huimin
application in indirect lending
539

IEEE

An Anomaly Detection Method
for Medicare Fraud Detection

W. Zhang ; X. He

Ano

Leitura
Prioritária

2017

X

2012

X

2012

X

2008

X

2017

X

92
Id
Start

Base

0

ACM

5

ACM

427

Scopus

440

Scopus

452

Scopus

460

Scopus

464

Scopus

469

Scopus

471

Scopus

485

Scopus

486

Scopus

489

Scopus

496

Scopus

511

Web of
Science

Título

Autor(es)

Sun, Chenfei and Shi,
A Hybrid Approach for Detecting Yuliang and Li,
Fraudulent Medical Insurance
Qingzhong and Cui,
Claims: (Extended Abstract)
Lizhen and Yu, Han and
Miao, Chunyan
Camouflaged Fraud Detection in
Virdhagriswaran, Sankar
Domains with Complex
and Dakin, Gordon
Relationships
A purview of the impact of
supervised learning
Sheshasaayee, A. and
methodologies on health
Thomas, S.S.
insurance fraud detection
Mining Anomalies in Medicare
Sadiq, S. and Tao, Y.
Big Data Using Patient Rule
and Yan, Y. and Shyu,
Induction Method
M.-L.
A real-time fraud detection
Niu, K. and Gao, Z. and
algorithm based on usage
Xiao, K. and Deng, N.
amount forecast
and Jiao, H.
Sun, C. and Li, Q. and
An effective hybrid fraud
Cui, L. and Yan, Z. and
detection method
Li, H. and Wei, W.
Supervised learning methods for
fraud detection in healthcare
Dua, P. and Bais, S.
insurance
Suleiman, M. and
A generic data driven approach
Agrawal, R. and Grosky,
for Medicaid fraud detection
W. and Andres, F.
Chandola, V. and
Knowledge discovery from
Sukumar, S.R. and
massive healthcare claims data
Schryver, J.
Profiling intelligent systems
applications in fraud detection
Pejic-Bach, M.
and prevention: Survey of
research articles
Ammon, R.V. and
An approach for automatic fraud
Hagemann, G. and
detection in the insurance
Schonfeld, D. and
domain
Widder, A.
Mining medical specialist billing Shan, Y. and Jeacocke,
patterns for health service
D. and Murray, D.W. and
management
Sutinen, A.
Padmaja, T.M. and
An unbalanced data classification
Dhulipalla, N. and
model using hybrid sampling
Krishna, P.R. and Bapi,
technique for fraud detection
R.S. and Laha, A.
An Inference Model of Medical Tang, Xiao-Bo and Wei,
Insurance Fraud Detection:
Wei and Liu, GuangBased on Ontology and SWRL Chao and Zhu, Juan

Ano

Leitura
Prioritária

2016

-

2006

-

2018

-

2017

-

2016

-

2015

-

2014

-

2013

-

2013

2010

-

2009

-

2008

-

2007

-

2017

-
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Id
Start

Base

Título

Autor(es)

The application of data mining
Ngai, E. W. T. and Hu,
techniques in financial fraud
Web of
Yong and Wong, Y. H.
520
detection:A classification
Science
and Chen, Yijun and
framework and an academic
Sun, Xin
review of literature
Implementation of data mining
techniques in upcoding fraud
A. Sheshasayee ; S. S.
532 IEEE
detection in the monetary
Thomas
domains
Detection rules for Non Technical A. H. Nizar ; Z. Y. Dong ;
535 IEEE
Losses analysis in power utilities P. Zhang
Invited Paper: Profiling Intelligent
Systems Applications in Fraud
538 IEEE
M. Pejic-Bach
Detection and Prevention: Survey
of Research Articles
A case study of applying boosting
S. Viaene ; R. A. Derrig ;
540 IEEE
naive Bayes to claim fraud
G. Dedene
diagnosis
Fraud detection and frequent
pattern matching in insurance
A. Verma ; A. Taneja ; A.
541 IEEE
claims using data mining
Arora
techniques
Unbalanced data classification
T. M. Padmaja ; N.
using extreme outlier elimination
551 IEEE
Dhulipalla ; R. S. Bapi ;
and sampling techniques for
P. R. Krishna
fraud detection
Fonte: Autor

Ano

Leitura
Prioritária

2011

-

2017

-

-

-

2010

-

2004

-

2017

-

2007

-

